Årsberetning 2019/2020 KHKS Håndbold
Det mærkeligste år er gået.
Ingen af os kunne forstille os at vi skulle opleve at lukke ned for klubben.
Det startede ellers rigtig godt. Med mange hold og en medlemsfremgang for 3
år i træk. Vi havde rigtig godt fat i de unge mennesker, tumlingene blev bare
flere og flere, Vi havde lige pludselig 2 senior hold både på herrer og
damesiden. Vi havde næste 2 hold i alle pigerækkerne.
Der var rigtig godt gang i de sociale aktiviteter. Cafeteriaet var stort set altid
fyldt med mennesker. Der var begyndt at komme gang i tilmeldinger til
stævner. Økonomien var rigtig god
Så blev det den 11.3.2020. Alt lukkede ned. Vores sidste hjemmekampdag blev
aflyst, dyrskuet blev aflyst, Store hestedag blev aflyst. Vi begyndte at træne
udendørs og i grupper af max 10 spillere. Det var noget jeg kunne huske fra
min barndom, men mange af jer andre har aldrig spillet eller trænet på græs.
Rekruttering af spillere blev sat lidt på pause.

Men når så alt det her er sagt, må vi sige at vi er stolte over at kan præsentere
et regnskab som stort set balancerer, en lille tilbagegang i medlemstal (fra ca.
225 til 213 medlemmer nu), succes med vores ungtrænerakademi,
Håndboldskolen blev gennemført, trods disse tider og der er godt gang i
rekruttering af U7 og U9 spillere. Vi har fået rigtig mange penge ind via
forskellige fonde. Herrerne er i gang med et projekt for at få et
styrketræningsrum, Vi er ved at få opgraderet vores materialer.
Ungtrænerakademiet er kommet rigtig godt i gang. Så trods alle de
restriktioner vi er blevet præsenteret for, synes jeg vi er kommet godt igennem
det indtil videre og uden alt for mange skræmmer.
Det har dog taget en del kræfter og fokus fra os i bestyrelsen. Men vi synes selv
der er styr på det nu. Det kan altid diskuteres om vi skal være mere strikse,
men vi skal også huske at alt er ikke sort og hvidt. Det vigtigste er at alle er obs.
på de generelle retningslinjer og at træningerne forløber ansvarligt i forhold til
corona situationen.
Kr. Hyllinge hallen er blevet renoveret og Bramsnæsvig hallen er blevet
repareret forskellige steder. Det nye halprojekt er ved at være inde i en face,
hvor der snart sker noget. Projektet bliver sandsynligt delt op i nogle faser, så

vi ikke får hele projektet op en gang. Det er der ganske enkelt ikke penge til
lige nu.
Vi blev i juni mdr. Kontaktet af HSG91, fordi Trælleruphallen også skulle
renoveres og derfor lukkede fra 01.09 til 31.12.2020. De havde fået besked om
at de skulle spørge os om vi kunne lave noget samtræning med dem 1 gang om
ugen. Selvfølgelig kunne vi det. Vi var dog nødt til at få lovning på at vi fik hele
tirsdagen også i Bramsnæsvig hallen. Det blev vi lovet. Det viste sig bare at den
aftale ikke blev kommunikeret ud til fodbolden i Ejby. Det gjorde at vi lige
pludselig måtte lave vores træningstider om igen. Det bliver vi nok også nødt til
efter jul. Beklager meget, men når de ting vi fik lovning på ikke blev overholdt,
må vi forsøge at få det bedste ud af det.

Da vi lukkede ned blev sidste hjemmekampdag også aflyst. Det er jo den dag
hvor vi hylder alle holdene og alle de frivillige. Og som I ved alle sammen, har
det ikke været muligt at afholde noget tilsvarende endnu. Det er rigtig
ærgerligt og jeg ved at en del af børnene havde set frem til at få diplomer m.m.
Vores plan var så at vi ville afholde en første hjemmekampsdag, men det blev
heller ikke muligt. Om vi får lov til at holde det efter denne sæson er noget
uvist. Derfor fik vi heller ikke sagt ordentlig farvel og på gensyn til de trænere,
som valgte at stoppe. (Dennis Valente, Elo Valente og Laila Hansen)

Alle vores gode værdier med at gå i bad efter træning, se hinanden spille
kampe, afholde forældremøder, fællesspisninger på holdene,
stævnedeltagelse, frugtordningen, cafeteriaet og i det hele taget klublivet er
sat noget på pause. Vi håber alle er med på at lige så snart det er muligt, skal vi
have det sat i gang igen. Det er virkelig noget mange af os savner.
Fremadrettet skal vi i gang med
at finde sponsorer til udskiftning af vores spillertøj
Rekruttere flere spillere især på drengesiden.
Have flere involveret i diverse udvalg og opgaver.
Udvikle vores træningsmiljø
Få det sociale liv i klubben i gang igen, når vi må det.

Til det har vi brug for nogle flere personer til at være med til det. Så sig endelig
til hvis du kan afse lidt tid ind imellem til nogle af opgaverne.
Vi har så meget at byde på. Lige nu er det kun coronaen der bremser for vores
udvikling.
Til sidst vil jeg lige sige tusinde tak til bestyrelsen og jer trænere og frivillige
m.fl. for jeres engagement. Det har ikke været let i dette år. Vi kan godt mærke
at energien er ved at blive brugt op. Så nu og som altid er det rigtig vigtigt at vi
står sammen og bakker hinanden op. Vi gør alle sammen det bedste vi kan og
har mulighed for.

Nu vil der komme et lille referat fra de forskellige udvalg.
Frivillighedsudvalget ved Morten
Trænerudvalget ved Heinrich
Spillerudvalget ved Jette
PR- og kommunikation ved Lisa
Økonomiudvalget ved Lasse

