
Referat Årsmøde VSG&I håndbold 2019 

 

Dagsorden: 

 

1: Valg af dirigent og stemmetæller 

- Gitte  

2: formandens beretning 

- Blev gennemgået. 

3: Fremlæggelse og foreløbig godkendelse af det reviderede regnskab 

- Kasserer fremlagde dette. 

4: Indkommende forslag.  

- Intet modtaget  

5: valg af bestyrelsesmedlemmer de næste to år.  

- Gitte er fortsat formand og Anne er kasserer.  

6: valg af suppleanter for 1 år.  

7. evt.  

 

På mødet deltog: Formand Gitte Gamborg Kristiansen, Kasserer Anne Jensen og tidligere 

formand Else Frederiksen.  



 

Formandens beretning  

 
Ungdommen: Vi har siden sommerferien haft et U6/U8, U10, U12 og U14 hold. Vores U6/U8 hold 
er en blanding af piger og drenge. Holdet har været til et par stævner i blandt andet Slagelse.  
Ligeledes er vores U10 hold også for både piger og drenge. Holdet har manglet en træner hver 
anden torsdag, og dette har ikke været muligt at finde, og derfor er holdet lukket ned i slut 
december.  
 
U12 og U14 startede med en håndbold drenge, men et par måneder inden jul er der kommet en 
håndfuld piger på holdet. Vi træner mix frem til sæsonens afslutning. Der har været tilbud om 
træning tirsdag og torsdag, men grundet træner problemer, er der kun træning tirsdag fremover.  

 
Vi har tirsdag aften afholdt håndboldfitness, men grundet manglede deltagere er vi stoppet i 
december.  
 
Inden sommerferien var vi på Vemmelev skole 2 onsdage og have 0.,1., 2., og 3. Klasserne til 
idræt, hvor vi spillede håndbold og skabte fokus på håndbold. Det gav lidt nye medlemmer. Vi 
havde tænkt at lave flere forløb også på Forlev Friskole, men da vi ikke kan finde flere trænere, har 
det ikke været relevant at få flere medlemmer i klubben, hvis vi ender med at stoppe.  
 
Vi håber vi kan finde flere trænere i den kommende tid. Ellers glæder vi os til et nyt år med 
forhåbentlig mere bold.  

 


