NYE BESTYRELSESMEDLEMMER SØGES
Den 9. juni 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Varde HK
Til stede var – og hold nu fast – bestyrelsesmedlemmerne samt undertegnede! Jeg fik en kongebehandling
som den eneste "gæst" :o).
Spøg til side. Der er faktisk alvor bag det, jeg vil sige nu. Som I kan se af referatet på Varde HKs hjemmeside
https://vardehk.dk/generalforsamling, mangles der mindst to nye medlemmer til bestyrelsen, for at den
kan være fuldt ud gyldig, og for at der en chance for at give håndboldspillerne og trænerne en god
service/en god oplevelse. Ligeledes er det nødvendigt at være flere i bestyrelsen for at aflaste de
nuværende medlemmer, hvoraf et par stykker faktisk har taget en ekstra tørn, selv om de gerne ville
stoppe efter flere års tro tjeneste.
Alexander har været bestyrelsesmedlem de seneste to år, og han siger:
- Det kræver ikke nogen forudsætninger. Man skal bare have en vilje og lyst til at byde ind med noget, ja
hvad som helst. Det kunne være, at man er god til at skrive, god til tal eller til at snakke med folk, evt. kan
lide at planlægge og strukturere. Måske har man en stor bekendtskabskreds, så man kan finde trænere og
holdledere. Eller bare har visioner og idéer omkring håndbold. Jeg blev medlem af bestyrelsen, fordi det
kunne være en fed måde at gøre en indsats på for klubben, så flere får lyst til og mulighed for at spille
håndbold. Jeg ville også MEGA gerne hjælpe alle de trænere, der bruger mange timer til træning og kamp,
og jeg håber, at min indsats har lettet deres arbejde en smule. Jo flere, man er om opgaverne, jo mindre er
der at lave for hver enkelt person. Jeg har ikke fortrudt, for det er vildt givende at være i en klub. Man får
indblik i mange ting og kan mærke, at man er med til at skabe noget. Man får også udvidet sin
bekendtskabskreds. Når jeg går en tur i Varde by, siger jeg hej til mange, som jeg har lært at kende, og jeg
har fået mange nye relationer. Der er et kæmpe fællesskab i Varde HK.
DET ER IKKE SVÆRT at være bestyrelsesmedlem, og DET ER IKKE FARLIGT. De andre bestyrelsesmedlemmer
er ganske almindelige mennesker, som virkelig er åbne over for nyt blod, nye idéer og ny energi, og de vil
alle gøre ALT for hjælpe dig/jer godt i gang. Måske har du lyst eller måske er I et par stykker eller tre, der
har lyst til at prøve det sammen? Der er stor fokus på frivillighed og sammenhold i Danmark for tiden, så
hvorfor ikke kaste sig ud i bølgerne og lade sig føre med strømmen? Vil du vide mere – ganske
uforpligtende – så kontakt enten Jan Hansen tlf. 4261 7958 eller Jacob Ferdinandsen tlf. 2383 9498.

Skrevet af Lisbeth Nielsen

