
Beretning: 
 
Velkommen her til generalforsamling  – og sikke et år.  Først kort om de forskellige hold: 
 
U4 trænere: Stefan og Mai – tak for stort engagement, fedt at der er nogen der vil være med til 
at puste til interessen for håndbold allerede i en så lille alder, det kræver masser af hjerte og 
tålmodighed, tak for det. 
 
U6 trænere: Anette, Jesper og Annica har styret en stor flok håndboldglade poder, som 
begynder at have et fint kendskab til håndbold, hvor de også har været til et par stævner med 
stor succes – tak for jeres store engagement denne sæson. 
 
I Gør et fantastisk stykke arbejde for de små poder – hvor lege og bold rigtig er i spil – håber 
rigtig det kommer i gang her i 2019 .  
 
U8 og u10 Trænere: Pernille og jeg 
Vi startede ca 4-6 unger – nu er vi ca 16-18 stykker 
Vi er rigtig kommet i gang med at spille håndbold – så fedt at se – fedt med stævner, hvor man 
kan se de har udviklet sig enormt, til at have fin håndboldforståelse og lysten til at have det 
sjovt, men de vil også rigtig gerne vinde. Bla. Løjt stævnet med fuld musik og lys og røg – 
kæmpe oplevelse for dem alle !!! bliv ved med at finde stævner det udvikler de små. 
 
U 14– trænere: Alice – Christina og lidt Jesper…. 
 
Her bukker jeg mange gange, for sikken en udvikling de unge piger er gået igennem – 
fantastisk stykke arbejde i ligger for dagen der – de er godt på vej til at blive voksne 
håndboldspillere og ikke mindst hygge om pigerne er i gode til  - pigerne gør et stort stykke 
arbejde for klubben og er i gang med at tjene penge til en fantastisk tur til Holland til foråret. 
 
Senior herre trænere: Mette og Jesper: 
Spiller efterhånden rigtig flot håndbold og det gav også pote med en oprykning til serie 2 som 
de er startede på her ved årsskiftet – temperament har de herrer, vi må bare erkende det høre 
til håndbold og det er efter min mening også ok – blot vi holder den pæne tone vi gerne vil stå 
for i Ensted. 
 
 
Senior damer træner: Harald  
Rykkede ned fra 3 division – det var nok også det bedste   
Ligger godt til her i starten af året i jylland serien – spændende hvad det bringer 
har igen i år hjulpet til mandehørm og tjent en skilling til klubkassen 1000 tak for det. -  
 
Qfit trænere Mette - Pernille  
 
Det er stadigvæk i gang men det er svært – fra den nye sæson – må vi se om der er et hold til 
den nye sal – og efter det nye center lukker qfit ned. 
 



Held og lykke til alle hold her i 2019… husk alle på vi spiller for sjov og vi skal holde den gode 
tone. 
 
I trænere gør et kæmpe stykke arbejde med jeres forskellige hold og det vil jeg eller vi i 
bestyrelsen sige 1000 tak for . mega fedt. 
 
Jeg blev valgt ind i bestyrelsen ved sidste generalforsamling og blev jo også valgt som formand 
– det har været sjov, men også en udfordring – det er ingen hemmelighed – da jeg jo er sat i 
verden og lever et liv som selvstændig – hvor økonomi er en vigtig del og ikke mindst at have 
penge på kontoen er rigtig vigtig – og spare op til dårlige tider – men det er jo noget helt andet 
i en forening – her skal vi jo ikke spare op og budgetter er der ikke så meget af – her skal vi 
udvikle og ikke afvikle – det er sjovt.  Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen for jeres kæmpe 
indsats og jeres hjælp når jeg ikke er hjemme – hvor jeg bare sender mails videre – gør lige dit 
og dat! 
 
 
 
Budgettet: 
 
Går vi stort set i 0 – det er tilfredsstillende – da ALLE spillere og trænere har fået klub dragter 
og nye spiller sæt – dette kan kun lade sig gøre ved fælles hjælp og alle vores sponsorer.  Og 
ikke mindst Harald som har lagt mange timer i at få det hele på plads – tak for hjælpen Harald. 
 
Det var min mission vi skulle se ens ud og jeg er rigtig godt tilfreds med resultatet. 
 
Isolerer vi det for sig, går vi næsten i 0 – og det er jo godt nok for en forening. 
 
Halbyggeriet og fitnesscentret er færdigt – det er fedt og kan kun sige brug det! – så her får vi 
mulighed for lidt opvarmningplads – det bliver fedt. 
 
 
Der skal nye folk til nu da følgende går af: 
Pernille 
Jesper 
Gitte og mig selv 
 
Pernille vil rigtig gerne lave en dreje bog til de nye og hjælpe med kampplanlægning 
 
Min dør står altid åben og vil hjælpe det jeg kan. 
 
Tak for et oplevelsesrigt 2018 
 
 
 
 
 


