Varde, marts 2018
Tak til alle for et godt år.
Medlemstallet er stabiliseret på ca. 240, fordelt på ca. 120 i børneafdeling, ca. 65 i ungdom og ca.
55 i senior. Vi kigger fremad og tror på, at flere gerne vil spille i vores klub.
Efter klubmødet sidste år har vi forsøgt at komme videre og få indarbejdet en ny struktur - ting går
ikke så stærkt, men det går fremad. En ting, som helt sikkert er blevet bedre, er vores
materialeudvalg - Tina og Marianne har fået styr på vores tøj og andre materialer. Bedre
organiseringen af salg af julekalendere er også et udkommende fra klubmødet. Bestyrelsen vil
fortsat arbejde på, at den daglige drift kommer til at ligge på nogle flere skuldre - det er en
nødvendighed, hvis det fortsat skal være muligt at engagere frivillige.
Claus har gennem hele 2017 arbejdet stenhårdt i idrætsrådet på at få vores kommunalpolitikere i
tale vedr. halleje. Der er ikke noget, der er endeligt besluttet, og der skal laves yderligere
undersøgelser af, hvad det vil betyde at sænke egenbetalingen til halleje. Vi håber og tror på, at
hallejen vil blive reduceret. VHK betaler ca. 160.000,- i halleje til IFV. Det udgør ca. 1/5 af alle
udgifterne i klubben, tænk hvad vi kunne gøre for udvikling af håndboldsporten for de penge!
Børn og unge:
2017 bød på igen på god opbakning til vores Trille Trolle hold, som er håndboldleg for de mindste
op til ca. 4 år. Camilla Barslund har været tovholder og frontfigur gennem hele sæsonen.
Øvrige hold har været U6 drenge/piger blandet, U8 drenge og piger, U10 drenge og piger og U12
drenge og piger. I U14 er der to hold piger, men desværre ingen drenge. Der har været et hold U16
piger, de spillede i 2. division Desværre mangler der et drengehold i U16. I U18 er der et hold piger
og to hold drenge. Pigerne spillede i A rækken, mens drenge spillede i 2. Div. Flere spillere fra
U18 årgangen har spillet på hhv herrer og dame førstehold
Ud over de nævnte hold i JHF turneringen har nogle hold også deltaget i diverse DGI stævner.
Kæmpe stort tak til alle de frivillige, der gør et kæmpe arbejde for de børn og unge, der er på deres
hold.
Vi er i gang mht. ansættelse af trænere til den kommende sæson. Traditionen tro er det en stor
udfordring at skaffe dem der er behov for. Men vi arbejde fortrøstningsfuldt videre
VHK har i samarbejde med de 3 byskoler haft et hold ifm. idrætstalentlinjen. Holdet består af ca.
20 spillere fra 7-10 klasse. Egon Julius er træner for holdet. ITL fortsætter efter sommerferien.
De fleste hold fra U10 til U18 var til påskecup i Holstebro - det var en fremragende tur som på
mange måder har knytte holdene tættere sammen, på tværs af køn, alder og årgang. Jeg håber at det
vil blive en tradition, at børn- og ungdomsholdene tager sammen afsted til mindst et stævne. De
skal afsted til Holstebro igen om et par dage.
VHK fik en henvendelse om at starte et hold op i LykkeLigaen. Lykkeliga er håndbold for

udviklingshæmmede. Der blev, ved hjælp af Varde kommunes foreningskonsulent, lavet et
orienteringsmøde, hvor mange forskellige interessenter var samlet. Mødet mundede ud i at der er
lavet en gruppe, der skal undersøge muligheder for at få etableret et LykkeLiga hold her i Varde by.
Seniorafdelingen:
I Senior har der været følgende hold: Jyllandsserie damer og S3. Jyllandsserie damer har klaret godt
og ender på en 3 plads – flot kæmpet. Damernes 2. hold i S3 er flot rykket op i S2. Tillykke.
På herresiden startede sæsonen med Jyllandsserie og S2. Efter nedrykningen fra 3. division skulle
førsteholdet “starte forfra” og med ny træner. Efter en super flot sæson, kunne holdet 3 kampe før
afsluningen konstatere, at oprykningen til 3. division var i hus. Godt arbejde og tillykke til alle.
Også i seniorafdelingen er vi godt i gang med ansættelse af trænerne til den kommende sæson.
Økonomi:
Efterhånden har vi fået “styr” på økonomien, men vi er desværre ikke i mål med dette endnu. Vi er
meget tilbageholdende med at bruge penge, nogen vil mene måske lidt for meget - men meget
opsatte på at spare. Det er desværre stadigt gældende, selvom vi har øget vore indtægter ved hjælp
af frivilligt arbejde. Vi har haft en del arrangementer, hvor det har været muligt at tjene nogle
penge; Bar ved Vorbasse Marked, oprydning efter Bork Havn Musikfestival, pølsesalg til
Vikingmarked, diverse arrangementer i Lerpøthallen, bankospil mm. Tusind tak til alle, der har
bidraget med hjælp, enten som tovholder eller hjælpere.
Vi er meget langt mht. hovedsponsorerne på seniorholdene for 2018 / 2019, det er godt arbejde af
Bjarke. Der er dog altid plads til flere.
Vi har som et forsøg indført “holdkroner”, dvs at frivillige stiller op for deres hold og holdet bliver
belønnet med 20-30% af overskuddet fra det pågældende arrangement. Der er vil i denne sæson
bliver udbetalt mere end 10.000 kroner - pengene skal benyttes til sociale arrangementer på
holdene. Jeg tænker, at ordningen er kommet for at blive.
Igennem hele sæsonen har der været åbent i VHK loungene i Lerpøthallen. Loungen giver mulighed
for at købe sodavand, kaffe mm i direkte nærhed af hallen. Loungen bemandes af forældre og
spillere fra børne- og ungdomsholdene. Tak for jeres store indsats og tak til Carsten for at være
tovholder.
Tak til Kresten, der yder en kæmpe indsats med at holde godt styr på økonomien.
Uddannelse:
Bestyrelsen vil fortsat gerne satse meget på uddannelse af vore trænere. Vi tilbyder alle kurser i
samarbejde med DGI, JHF og DHF. Vi samarbejder med JHF om, at nogle af kurserne vil blive lagt
her i Varde (i hvert fald i kommunen). Trænerne skal forny sig – det er deres ansvar og vores
forpligtigelse!
IFV og lokaludvalget for Lerpøthallen:
Tak for et godt samarbejde med IFV, cafeteria og halinspektører.
Afsluttende bemærkninger:
Som I kan høre, er der nok at foretage sig, bag om spillernes hverdag. Jeg møder et stort
engagement, og faglig dygtighed, hos alle – SÅ EN STOR TAK TIL BESTYRELSEN OG ALLE
ANDRE FRIVILLIGE FOR INDSATSEN! Uden jeres hjælp kunne det ikke lade sig gøre at drive
håndboldklubben.

Selvom det er spændende, sjovt, udviklende og givende, at være med i bestyrelsen - specielt når
noget fungerer lige efter planen. Så må man også erkende, at indsatsen i perioder er stor og da der er
tale om frivilligt og helt ulønnet arbejde, så er det nødvendigt, at der suppleres med flere hænder!

Carsten Kindt
VHK – aktiv, åben, engagerende

