Formandens beretning 2020/2021
Beretningen for 2020/2021 kommer til at bære præg af organisatorisk og økonomisk fokus, frem for det der
egentlig er klubbens fælles drivkraft – sporten og fællesskabet.
Covid-19 nedlukningen har desværre præget størstedelen af sæsonen. Normalt ville jeg med denne
gennemgang have fokus på de sportslige resultater, holdenes processer og mål. Det er af gode grunde ikke
muligt, da sæsonen måtte stoppe før tid.
Ved en gennemlæsning af min beretning fra forrige sæson, der kunne det læses at vi kom igennem tab af
påskecup med et underskud på 200.000. Målet og ønsket var at påskecup i stedet kunne gennemføres i
denne sæson.
Ret tidligt i sæsonen, kunne vi dog godt forudse, at dette ikke var realistisk. Vi måtte igen tage den tunge
beslutning at droppe alle planer om et påskecup, og dermed også en estimeret indtægt.
I bestyrelsen har vi haft et fælles ønske om, at arven fra Egon Smed, ikke skulle bruges til at dække over
drift , men være en hjælpende hånd, som vi som klub kunne betale tilbage til, så arven kunne bruges efter
hensigten. Udvikling af ungdomshåndbold.
Covid-19 lærte os på mange måder at vi som klub var sårbare overfor event aflysninger m.v . Vi har som
bestyrelse derfor haft fokus på at skabe en mere bæredygtig driftsøkonomi, og skabe grobund for bedst
muligt nyt og sportsligt afsæt til sæson 2021/2022
Lavpraktisk har det betydet
-Reducering i trænergodtgørelser
-Kontingentstigning
-Delvis egenbetaling af spillerdragter
-Fokus på et fælles ansvar fra sponsorater/indtægtskilder.
Der har været flere kreative løsninger på alternative indtjeningskilder:
Salg af toiletpapir – en aftale der kan genoptages
Afhentning af juletræer – en aftale der kan gentages næste år
Salg af klude
Salg af støtte øl
Julegavesalg m.v.
Indsatsen har båret frugt. Vores ”lån af arven” er næsten tilbagebetalt, og klubben står med gode
forudsætninger for at skabe sociale tiltag med henblik på at fremme både fællesskab og sportslige
udviklingstiltag, som har været gemt væk mod vores vilje.
Det forudsætter dog fortsat at den stabile og gode opbakning fra vores medlemmer fortsætter.

Nye muligheder:
Netop opbakning fra medlemmerne, skal fremhæves i denne beretning. Vi er gået igennem denne Covid-19
krise med en meget flot og solid opbakning fra vores medlemmer.
Status på medlemmer er i dag 456.
Efter 1.8.2021 har klubben fået 75 nye medlemmer til ungdomsafdelingen. Heraf over 20 til Trolle Trolle.
Fundamentet er således ved at blive bygget godt op nedefra.
Vores ungdomsafdeling har skudt sæsonen i gang med Næstved Cup, hvor Hillerød Håndboldklub var
repræsenteret i mange af finalerne og vores Lykkestjerner var til deres første store Lykkeliga Cup.
Med en genoprettet økonomi, fokus på en spændende sæson, og et fælles fodslag med frivillige kræfter til
indtjening og sponsorater, samt fokus på at få en påskecup igen, så tegner 2021/2022 heldigvis til at vi igen
kan få fornyet energi til sport og fællesskaber.
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