
Bestyrelsens beretning 2021 

 

Indledning 

Så lykkedes det endelig at kunne afholde generalforsamling inden for de gældende vedtægter, hvor 

generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april måned.  

De sidste par år er generalforsamlingen blevet afholdt i september måned grundet corona og det 

gældende forsamlingsforbud.  

Året 2021 startede også med at være i Coronaens tegn.  

I december måned 2020 blev vi lukket ned lige inden turneringen sluttede for de fleste 

ungdomshold.  

Vores seniorhold havde været lukket et par måneder inden og fik derfor ikke afsluttet deres sæson 

2020-2021.   

Meningen var at der skulle åbnes op for indendørssporten igen i start/midt januar 2021. Dette blev 

dog ikke aktuelt da corona smitten blev ved med at stige.   

 

Nedlukningen skulle vise sig at vare meget længere end forventet og vi skulle helt hen til marts 

måned før vi kunne begynde at træne udendørs, hvilket der blev gjort af alle hold.  

 

Græsarealet ved Enghavegård skole blev taget i brug og der blev etableret en håndboldbane på 

parkeringspladsen ved skøjtehallen i samarbejde med FIG.  Da vi jo nærmede os foråret kunne vi 

også benytte strandbanen.  

 

Der skal lyde en stor tak til FIG og især general sekeræter Per Seier for hele tiden at hjælpe med at 

finde trænings muligheder for klubben. Tak til Lyngby-Gladsaxe volley for deling af strandbanen. 

 

Så rigtig gode muligheder for klubben for at kunne træne udendørs i en svær tid. 

 

I april måned lykkedes det så for ungdomsholdene at komme ind i hallen igen. Vores senior spi llere 

måtte desværre vente til maj måned inden det blev deres tur til at få harpiks på fingrene. 

 

Rigtig mange hold deltog også i strandstævner og der er ingen tvivl om at det er en ting vi skal 

fortsætte med i fremtiden. 

Håndboldskole blev der afholdt i sommerferien på Skovbrynet skole, hvilket var en stor succes. 

Der var også åben sommertræning i 3 uger, hvor alle var velkommen 

 

Vi deltog i Mørkhøj Byfest, hvilket var en kæmpe succes.   



Håndboldens dag blev afviklet 2. oktober, hvor der var flot tilslutning af medlemmer og børn udefra.  

Vi havde besøg af TV2, hvor vi skulle deltage i en reklame for det forstående europamesterskab for 

herrer i håndbold. En stor oplevelse for de ungdomsmedlemmer der deltog. 

 

Ungdom 

Efter en tid med en udendørs træning, strandstævner og et par måneder med træning dog uden 

kampe var det med spænding at vi mødte op efter sommerferien.  

Stadigvæk med visse restriktioner, men slet ikke som i det omfang som vi havde været oplevet 

tidligere. Fra starten af var vi rigtig godt repræsenteret med hold fra minier og op til U17 drenge og 

piger.   

Desværre kunne vi ikke få samlet et hold med vores tidligere U17 piger efter de havde været på 

efterskole og Rolf som trænede disse piger, valgte at stoppe.  

Han skulle dog glædeligt vende tilbage. 

U17 drengene var kun lige til et hold, da flere skulle på efterskole.  Et alternativ var at rykke de 8 der 

var tilbage op som senior, men spillerne ville gerne fortsætte som U17.  

De gik da også igennem turneringen uden et eneste afbud på trods af de kun var 8 spillere. Gan ske 

imponerende. 

Vi gik fra få medlemmer på U9-10 pige til at kunne stille 2 hold og vi måtte derfor kalde Rolf tilbage. 

Heldigvis sagde han ja til at træne disse piger. 

Den vigtigste fokus var at starte stille og roligt op så alle kunne vænne sig til at være i gang igen.  

Holdene skulle tilmeldes niveaustævner, så trænerne inden sæsonstart kunne danne sig et indtryk 

af hvordan det enkelte hold skulle række inddeles.  

 

Turneringen startede så i september måned for alle vores ungdomshold.  På trods af Corona havde 

vi 4 hold mere tilmeldt end før Corona, så det var rigtig positivt.   Alle hold klarede sig rigtig godt i 

efterårs turneringen og flere hold formåede at spille sig en række op til forårsturneringen.  

 

Vi har haft flere mini stævner i hallen, hvor der er blevet afviklet over 30 kampe på dag. 

 

 

Senior 
 

Det var med spænding at vi startede op med seniorerne til sæsonen 2021-2022. 

Seniorerne havde kun lige nået at træne lidt indendørs inden sommerferien stod for døren.   

De havde de jo set ind i en nedlukning der havde varet næsten et år.  



Det var kun ganske få udmeldinger vi havde fået til opstarten, så vi gik ind til den nye sæson med en 

vis optimisme for både herrerne og damerne. 

 

Herre senior skulle til at træne med U17 drenge mandag-onsdag, hvilket har vist sig at være en god 

løsning.  

I løbet af opstarten kom der især på herresiden flere nye medlemmer, men også hos vores damer 

dukkede der nye ansigter op.   

Herrerne skulle starte turneringen i serie 2 og damerne i kval-rækken.    

Set i lyste af mange nye ansigter hos herrerne klarede man sig nogenlunde med både vundne og 

tabte kampe. 

Ingen tvivl om at der er masser af potentiale til stede når holdet har fået lov til spille længere tid 

sammen.  

 

Inden nedlukningen i oktober 2020 hvor hele turneringen lukkede ned havde vores damer kval-

rækken vundet de første 3 kampe. 

Optimismen var derfor stor inden denne sæson.   

 

Det skulle dog vise sig at blive rigtig svært. Grundet flere skader og sygdom hos flere spiller fik man 

en rigtig svær start, og da vi nåede til december, lå vi lige over nedrykningsstregen.  

 

I løbet af turneringen var der et hold som blev trukket ud af turneringen grundet for mange afbud 

og Espergærde og Borsholm indgik samarbejde på damesiden.  

Dette bevirkede at ingen hold kunne rykke ud af rækken, så holdet var sikret en ny sæson i 

kvalrækken på trods af de lidt svingende resultater.   

Som hos herrerne er der masser af potentiale hos damerne, så med lidt medvind kan det blive rigtig 

godt. 

 

Engang imellem løber man dog ind i perioder hvor tingene ikke helt går efter planen.  Der er dog 

ingen tvivl om at optimismen stadigvæk er til stede både på herre og damesiden efter en svær 

periode med nedlukninger, og hvor marginalerne og heldet ikke helt har været på vores side. 

 

Økonomi 
  

Bestyrelsen tog tidligt i corona perioden i 2020 en beslutning omkring at halvere kontingentet for 

seniorer. 

En stor manglende indtægt for klubben, men bestyrelsen mente at det var det eneste rigtige. 

Klubben søgte derfor kompensation for dette gennem DIF corona hjælpe pulje og klubben fik 

bevilget 10.814 kr.  som hjælp til manglende kontingent.  

 

Derudover har vi gennem Gladsaxe kommune støtte til de udgifter som vi har måtte afholde for at 

kunne leve op til de gældende restriktioner.  



Håndsprit, afspærringstape, håndboldmål og bolde som blev brugt til udendørs brug. I alt fik vi 

bevilget 8452 kr.  

Indtægter som kom i 2021, men udgifterne har været spredt over 2020-2021. 

 

Vi fik nye sponsorer i Kvickly Buddinge og Jyske bank i 2021.  Begge fortsætter for sæsonen 2021-

2022. 

Danbolig i på Søborg hovedgade og anlægsfirmaet M. J. Eriksson har også tegnet sponsorkontrakter 

for den nye sæson. 

 

Sportmaster vil stadigvæk være leverandør af tøj og Hummel vil være mærket vi skal spille i.  

 

Disse sponsorindtægter sammenlagt med hjælp fra diverse hjælpepuljer og medlemmernes 

opbakning til betaling af kontingent har gjort at klubbens økonomi er kommet godt igennem 

Coronaen.  

Alle hold i klubben har i dag sponseret spillertøj.  

Bestyrelsen vil efter sommerferien tage beslutning omkring om vi skal tilmelde os genbrugslopperne 

som har været nedlukket i en periode grundet flytning af lokaler og nedlukning.   

Det kræver dog opbakning af klubbens medlemmer, da det ikke er en opgave bestyrelsen kan løfte 

alene.  

Det er en rigtig god indtægtskilde, så vi håber at det vil lykkes. 

 

 

 

Status på året 2021 og et kig ind i 2022 

 
På trods af at klubben har været nedlukket store perioder de sidste par år har vi ikke oplevet den 

store medlems tilbage gang.   

Tværtimod oplevere vi især på ungdomssiden en pæn fremgang.  

Hvert år indberetter man sit medlemstal til et CVR-register under dansk idrætsforbund. Her har 

Klubben mellem år 2020-2021 haft en medlemsfremgang på næste 35 %, hvilket er rigtig flot.   

 

Hvis man samlet tager foreningerne i Gladsaxe kommune har man i denne periode haft en samlet 

medlemsfremgang i foreningerne på 150 medlemmer.  

 Det er især udendørsidrætterne der oplever fremgang, som fodbold.   

Så Gladsaxe HG står for en rigtig stor del af denne fremgang i Gladsaxe kommune på trods af at vi 

er en indendørssport.   

Tak til trænere/hjælpetrænere og frivillige ledere for at yde et stort stykke arbejde for at vi har 

kunnet opleve denne fremgang.   

Det har ikke været nemme forhold at skulle arbejde under med afbud til kampe og træning uden 

varsel. 



Det har krævet rigtig meget planlægning af den enkelte træner og opbakning internt i 

trænergruppen for at tingene har kunne hænge sammen. 

 

Vi er en klub i vækst, men der ingen tvivl om at hvis vi skal kunne bevare de nuværende medlemmer 

og stadigvæk opleve fremgang, kræver det hårdt arbejde af alle omkring klubben.   

 

En spændende men udfordrende fremtid venter klubben. Der er mange år siden vi har haft så mange 

medlemmer og hold.    

Vi har hold der spiller højt og hold der ikke spiller så højt.  

 

Vi ønsker dog at være en klub, hvor der både er plads til alle.  Det vigtigste for bestyrelsen er at 

skabe en klub hvor alle føler sig velkommen på tværs af niveau og alder. 

Dette kræver dog også flere trænere og frivillige.   

 

I nuværende stund er vi på trænerjagt til flere hold, hvilket ikke er nogen nem opgave.  

En opgave vi dog gerne skulle kunne løfte for at kunne følge med i den fremgang vi oplever og de 

værdier vi gerne vil have som klub. 

 

Bestyrelsesmedlem og kasserer Anne U. Petersen har valgt at træde ud af bestyrelsen.   

Der skal lyde en stor tak til Anne for hendes store arbejde gennem mange år.  

Du har altid bidraget med dine ærlige meninger til tingene og vi håber du stadigvæk vil hjælpe i det 

omfang tiden tillader det.  

 

Tak til alle der har bidraget i 2021 med at løfte de opgaver som klubben har stået over for.  

 

 

Bestyrelsen  

Gladsaxe HG 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


