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Formandsberetning 2014/2015
Sæsonen 2014/15 er et år, vi kan se tilbage på med både stolthed og vemod. Året,
hvor vi kunne fejre vores 25 års jubilæum i DTH. Vi har i år valgt at markere vores
jubilæumsår med flere tiltag, specielt af social karakter. Vi har i år gerne villet
sætte det sociale sammenhold ekstra i fokus, og det synes jeg er lykkedes
fortrinligt.
Vi har prøvet at lavet ture/arrangementer, hvor vi får samlet klubbens medlemmer
om håndbolden, samtidig med at man er sammen og oplever noget, der intet har
med håndbold at gøre.
Vi har også i år udskiftet hele vores garderobe, så at sige, da vi skiftede fra Puma
til Hummel. Jeg synes, vi har fundet spilletøj, samt dragter som folk har lyst at
bruge, også i fritiden. DTH-medlemmerne er ihvertfald pænt klædt på, når de
kommer rundt i hallerne. Vi måtte desværre erfare at der har været en del
leveringsproblemer med vores valgte kollektion, og det kan vi kun beklage. Dette
vil vi gøre alt for ikke sker i fremtiden.
Rent sportsligt må vi erkende at denne sæson har været lidt blandede bolcher. Jeg
vil starte med at lykønske vores bedste damer, der for andet år i træk rykkede op,
og nu befinder sig i KVAL-rækken. Flot arbejde af damerne, og ikke mindst af vores
træner, Jesper Øvad, der har en stor del af æren i dette flotte resultat. Herrer 1
måtte desværre rykke ned i 3. division og vores Herrer 2 ligeledes ned i serie 1.
Vi har så været heldige, idet Hundested trak deres hold, gav det nemlig plads til
vores Herrer 2.
Så velkommen tilbage i KVAL-rækken til Herrer 2!
Jacob Larsen, vores seniorformand, vil komme ind på de nærmere detaljer for
sæsonen. Jeg vil nævne min store glæde over opbakningen til vores
hjemmesøndage i hallen. Det er fantastisk, at vi kan skabe sådan en intens
atmosfære i vores hal. Tak for det. Ligeledes vil jeg takke Jesper Øvad for dit
meget flotte arbejde med damerne, jeg vil ønske alt held og lykke fremover. Det
samme til René Dehn, tak for dit kæmpe arbejde i herre-afdelingen, du har været
en motivation at have i vores klub. Held og lykke fremover til dig også.
Vores ungdomsafdeling har virkelig nydt godt af vores jubilæumsår. Der har været
juleafslutning, julestævne, Prag-tur og meget mere for ungdomsholdene. Vi kan
ligeledes være stolte af de flotte placeringer, vi har fået med vores ungdom.
Karsten Valbjørn har stået i spidsen for ungdomsafdelingen, og har virkelig fået
rykket vores ungdom, i samarbejde med vores gode og engagerede trænere.
Valbjørn kommer selv nærmere ind på dette arbejde senere.
Igen i den forgangne sæson afholdt vi julestævne i DTH.

Der var rekordtilmelding, og selve stævnet forløb efter bogen. Det var småting der
kiksede, og vi kunne konstatere, at vores satsning på ekstra busser gav pote ift.
logistikken. Indkvarteringen var tæt på perfekt. Vi havde lidt udfordringer omkring
bespisningen, men disse blev tacklet på en meget professionel måde af madteamet. Et godt stævne, hvor vi kan konstatere at vores overskud er noget
indskrænket, blandt andet pga. ekstra buskørsel. Vi skal også have lavet en større
arbejdsgruppe i år, da der bliver trukket meget store veksler på den nuværende
arbejdsgruppe. Er man interesseret i at være med, er man meget velkommen til at
henvende sig til en fra bestyrelsen. Vi vil arbejde målrettet på at få et overskud på
stævnet som matcher de tidligere år. Der skal lyde en stor og varm tak til alle der
har været med til at gøre julestævnet til et fedt stævne endnu en gang.
Vores kære bankospil, HolbergBanko, lever i bedste velgående. Vi er i snit mellem
100-110 spillere hver onsdag, og det er rart at se vores trofaste spillere bakker op
om vores bankospil.
En stor tak til senior-afdelingen for at være klar til at hjælpe til med
bordopsætning, samt hjælpere på gulvet hver onsdag. Det er af særdeles stor
betydning for afvikling af bankospillet, at I bakker op om at hjælpe. Tak for det. Vi
er desværre sidst på sæsonen løbet ind i påbud fra brandmyndighederne, hvilket
betyder at vi ikke må sidde i hallens foyer mere, selvom vi har været der i 4 år.
Det er beklageligt, at stive og kantede regler skal være den største udfordring for
det frivillige arbejde. Vi har heldigvis i samarbejde med kommunen blevet lovet, at
vi kan være i Multisalen på Holbergskolen fremadrettet til samme pris, som vi giver
i dag. Tak til kommunen for en hurtig reaktion på vores henvendelse.
Der vil fortsat være banko i Multisalen hver onsdag fremover.
Tak til vores trofaste bankospillere, uden jer vil det jo ikke kunne lade sig gøre.
Vi har også i denne sæson fået et velfungerende halbrugerråd op at køre. Dette er
virkelig tiltrængt, da vi har manglet et forum at tale om tingene i hallen i. Vi vil
gøre vores til at halbrugerrådet fortsat vil være en krumtap omkring vores gode
hal-miljø i Holberg-hallen.
Sidst med ikke mindst vil jeg takke min kære bestyrelse for en fantastisk sæson i
DTH, jeg tror faktisk, jeg vil sige den bedste sæson til dato. Det har været rart at
være en del af en bestyrelse, hvor der er sket så mange spændende ting, hvor
mange byder ind på opgaver, og hvor mange idéer kommer frem. En altid
behagelig stemning, selvom argumenterne til tider har røget frem og tilbage over
bordet i stor stil. Det har gjort denne bestyrelse unik i mine øjne, og har medført
en meget dynamisk arbejdsgang hele sæsonen igennem. Det er ligeledes med
vemod, at vi skal sige farvel til en del af jer. Jeg har fuld forståelse for jeres valg,
og jeg ved at I vil blive ved at være engageret i klubben. En kæmpe tak til jer
allesammen, og tak for denne gang. Jeg glæder mig til vi fortsat ses i hallen. Jeg
vil også sige tak til jer, der bliver i bestyrelsen, og velkommen til nye der træder
ind. Jeg glæder mig meget til samarbejdet i den kommende sæson. Med disse ord
vil jeg afslutte formandsberetningen for denne sæson.
Med sportslig hilsen
Brian Westi
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