
Beretning for Herning Ishockey Klub 2010/11 
 
Velkommen til endnu en generalforsamling for Herning Ishockeyklub og velkommen til 

HIK Lounge, hvor foreningen for de næste tre sæsoner har lavet en aftale med Profil 

Optik Wichmann som ny HIK Loungesponsor med kontante fordele for vores 

medlemmer. 

 

På det seneste møde i Idrætsrådet, hvor vi deltog i deres ordinære repræsentantskabsmøde 

var der efterfølgende et indlæg omkring et opgør med betegnelser som generalforsamling, 

kasser og som noget nyt Trilogi. Trilogi går ud på at skille ud og delegere hver gang mere 

end tre personer eller opgaver udvikler sig. Budskabet var, at mange flere skulle gøre 

mindre. Jimmy stillede også spørgsmålene om medlemsklubberne fulgte med tiden, og 

om de udviklede sig? 

 

Det mener jeg i al beskedenhed, at vores fælles forening gør og fortsat har planer for. 

Derfor er jeg glad for, at selvom vi ses meget gennem sæsonen, at vi kan bruge denne 

aften på at se tilbage på den netop afsluttede sæson, samtidig med at vi knytter nogle 

forventninger og kommentarer til den nye sæson. 

Lad os fortsat betegne denne aften som en generalforsamling – vi har taget vores del af 

forandring og nytænkning. 

 

Sæsonen startede outstanding med afvikling af U18 B-VM, hvor vi som eneste malurt i 

bægeret ikke fik den ønskede oprykning til A-gruppen. 

Denne kom så i denne sæson, hvor flere Herning drenge havde stor andel i den endelige 

sejr. 

U20 var også på pletten da muligheden for oprykning til A gruppen var til stede. Tillykke 

til drengene og TB som ny cheftræner. 

Det netop afviklede A VM i Bratislava med Danmark på en flot 11. plads gør, at vi i 

næste sæson er repræsenteret i det fine selskab med 3 x A deltagelse. 

Tillykke til alle omkring Ishockeysporten i Danmark. 

 



Modellen for dette års beretning har jeg taget fra den i fjor. Som Linnet sagde, ”du tager 

bare den fra sidste år”. Heri har han ret – der er sket ligeså meget i denne sæson som i 

den forrige. 

Derfor får I den med samme periodeinddeling. 

  

1. periode med de sportslige resultater 

2. periode med aktiviteterne på og udenfor isen og sidst 

3. periode hvem og hvad vi skylder en tak for denne enestående opbakning, vi som 

ishockeyklub har i Herning.  

 

1. Periode med de sportslige resultater 

 

Spillerne og deres ledere har gjort en stor indsats i den forgangne sæson. Vi kan og skal 

altid indbyrdes kunne diskutere om resultaterne har været tilfredsstillende. 

Glemmer aldrig en tidligere beretning, hvor den pågældende sæson fik benævnelsen ”en 

sæson på det jævne”. Det var godt nok en sæson, hvor vi sæsonen før havde trukket 3 x 

DM guld, men i den pågældende sæson havde vi vundet 3 stærkt besatte turneringer i 

Sverige, Letland og Østrig samtidig med, at vi havde fået et DM guld til Herning. 

Sammenlignet med disse to sæsoner vil denne sæson retfærdigvis kunne betegnes som en 

på det jævne. 

 

Far/Søn 

Der er rigtig mange, som søndag efter søndag finder vej til hal 2 for at få sjov på isen i 

godt en time.  

DIU havde til sæsonstart søsat et fantastisk initiativ for at få flere børn og unge til at 

spille ishockey. Projektet blev fuldført ved, at Kim Stål som frontfigur kom rundt til 

samtlige klubber i Danmark på en eftermiddag, hvor forældre, DIU og klubben havde 

arrangeret en ”åben dag” for eventuelle nye ishockeyinteresserede. 

Kim modtog senere i december IOC prisen for at være inspirator for børn og unge til at 

dyrke sport. 



Forældre barn ishockey er en super tradition og aktivitet, som Bjarne, Thomas & co. 

sammen med en masse flere HIKér har fået bygget op gennem flere år. 

Det er absolut her, vi skal rekruttere nye spillere til foreningen. 

Det er et fantastisk godt koncept og aktiv. 

 

U7 

Vores U7 team har gjort det fantastisk.  

De startede sæsonen med 13 spillere – omkring jul var vi oppe på 24 spillere, og sæsonen 

blev afsluttet med 35 spillere, hvoraf de 18 fortsat er U7 spillere til den kommende 

sæson. 

Ydermere har U7 sendt ca. 15 spillere videre til U9 – så en meget flot tilgang på godt 35 

nye ishockeyspillere. 

Holdet har deltaget i stævner i Aalborg, Vojens, Frederikshavn og Herning. 

I forbindelse med et af vores egne House League i december var der efterfølgende 

juleafslutning i klublokalet. 

Den sidste træning blev afsluttet med forældrene på isen til stor glæde for store og små. 

 

U9 

U9 har i løbet af sæsonen udviklet sig til en god stor gruppe. 

Vi startede med 16 spillere og tilmeldte derfor kun et hold til turneringen. 

Det viste sig efterfølgende at være en fejl. Ved afslutning på sæsonen var vi oppe på 34 

spillere, hvoraf 25 rykker videre til U11. 

Det er bemærket, at de fysiske rammer omkring de ugentlige træninger er spændt til det 

yderste. Jeg ved, at det bliver løst i forbindelse med den kommende isplan. 

Der er på holdet stor fokus på skøjteteknik og skøjteøvelser. Som trænerteamet udtaler: 

Vi løber ikke på skøjter, vi glider! Bekræftende for at vores trænere har taget godt imod 

de tiltag, som klubben har iværksat henover sæsonen. 

Holdet har spillet en del turneringer, hvor alle spillere er i aktion.  

Sidste sæsons store event med skøjtetræning på Fuglesang sø blev afløst af 

overnatningsweekend med natishockey. 



Lige før jul blev U7 og U9 hold nomineret til årets 3. bedste: Sport i Sneen i TV Midt 

Vest sportskavalkade. Det viste indslag var fra et af de udendørs ispas holdene havde i 

vinteren 2010 på Fuglsang Sø 

En stor gruppe, hvor spillernes individuelle niveauer er meget forskellige, men fakta er at 

alle har forbedret sig markant i løbet af sæsonen.  

 

U11 

er vores nye Burger Kings. 

Klubben har tegnet en treårig aftale med Burger King, som bl.a. indebærer et 

trøjesponsorat på vores U11. 

Holdet har deltaget i den jyske turnering og været til stævner i Aalborg, Esbjerg og 

Trelleborg. 

U11 fik midtvejs i sæsonen tilgang af ny kapacitet på holdet ved Criket, Martin 

Christensen, som er ny makker sammen med Anders Pyndt. 

 

U13 

U13 holdet har virkeligt arbejdet hårdt i denne sæson med 4 ispas og 1 ugentlig fysisk 

træning. 

Der er meget få i årgang 98, hvilket har gjort de sportslige udfordringer svære overfor 

flere modstanderhold. 

U13 har deltaget i den jyske turnering, hvor 2 uafgjorte kampe i kvalifikationskampene til 

DM gjorde, at vi lige netop ikke kom med, samt stævner i Esbjerg, Odense og Østrig. 

Drengene har vist god træningsmoral, selvom kampene ind imellem har været en 

udfordring. 

Holdet består af 23 spillere, hvoraf hovedparten bliver på U13 til den kommende sæson. 

 

U15 

En god gruppe med +20 spillere, som gennem sæsonen har rykket sig meget. 

Der vil gå 1-2 sæsoner før den øgede træningsmængde virkelig slår igennem. 

15.1 var i et tæt slutspil med Aab omkring deltagelse til DM. 

Har været til stævne i Esbjerg og afslutningsvis i Füssen. 



15.2 vandt deres turnering i vest og fik afslutningsvis en kæmpe oplevelse ved at vinde 

Landsmesterskabet for U15.2 i Frederikshavn. 

 

U17 

U17 er lidt af en succeshistorie. Det lykkes Dan og drengene endnu engang at vinde U17. 

De har gennem sæsonen været godt placeret i den jyske turnering, hvor alle spillere var i 

gang – det lykkes faktisk også til de afsluttende kampe omkring JM og DM, som begge 

blev vundet med rent bord. 

Holdet startede sæsonen tidligt med en stærk træningsturnering i Schweiz, som var meget 

lærerig omkring spilforståelse for både spillere, trænere og ledere. Vigtigt, at vi som klub 

deltager i turneringer, som giver os en bekræftelse på det store arbejde, vi gør i 

hverdagen, og ideer til hvordan vi kommer videre. 

 

Piger 

Pigerne har svære betingelser med alt for få kampe i den jyske turnering. Holdet har 

gennem hvervekampagne arbejdet for at få flere piger til at spille ishockey. 

Det er prisværdigt, at lederne omkring holdet aktivt gør noget for at udvikle pigeishockey 

i Herning fremfor afvikling, som det desværre er sket i alt for mange af de øvrige jyske 

klubber. 

Pigerne opfyldte målsætningen med deltagelse i DM i Hvidovre. 

 

Målmænd 

HIK målmandstræning har gennem sæsonen foregået hver torsdag aften med deltagelse 

af godt 10 målmænd og 3 trænere + skyttere. 

Der er trænet godt og arbejdsomt med flere grundstillinger i forskellige positioner og 

forskellige måder at reagere på. 

Der er ligeledes blevet brugt god tid på at tale med målmændene omkring det at være 

alene i målet. 

 

 

 



U20 

U20 spillede deres turnering som en landsdækkende turnering, hvor sæsonstarten bød på 

meget få kampe. Holdet blev nr. 2 i grundspillet og kvalificerede sig til DM ved at vinde 

sin semifinale med 2-1 i kampe. 

Dette års DM blev afholdt i Vojens, hvor vi spillede i deres nye arena. Fantastisk god 

afvikling, men vi tabte finalen i 6. straffeslag til Rødovre. 

Holdet har været et udviklingshold for 40 spillere, hvor hele grundspillet blev spillet med 

en stor grundstamme af U18 spillere. 

 

1. Division 

Vores drenge omkring 1. division har uge efter uge ydet en formidabel indsats. De har 

alle været gennem ungdomsrækkerne i HIK og vist, at hårdt arbejde er vejen frem. Det er 

bekræftende, at Herning, som ishockeyby, som både arbejder med bredde og elite, kan 

have et eliteseriehold, som senere vinder af AL-Bankligaen med 20 spillere med 

ishockeyopdragelse i HIK, samtidig med at HIK´s 1. division sluttede grundspillet som 

nr. 3 med endnu 20 spillere fra HIK. 

Jan Otto brugte mere end 50 forskellige spillere i vores 33 grundspilskampe og 5 

kvartfinale kampe. 

Det er ingen hemmelighed, at drengenes, ledernes og klubbens målsætning var til mere 

end kvartfinale, men vi tabte i 5 kampe til Rødovre, som senere blev mester i 1. Division. 

 

Som et eksempel på hvad der kræves af spillere og trænere omkring planlægning, har 

Otto og jeg noteret følgende aktivitet omkring ugerne 2 og 3 2011. 

Bemærk venligst, at alle kampene er spillet med 4 kæder, og at der foregår træning 

mellem kampene. 

 

BF 

HJ Fredag mod FIK 

HJ Tirsdag mod Aab 

Ude Fredag mod OIK 

1.Div 



HJ Lørdag mod Amager 

HJ Søndag mod Gladsaxe 

HJ Fredag mod Esbjerg 

U20 

Ude Tirsdag mod FIK 

Ude Torsdag mod Vojens 

U17 

HJ onsdag mod FIK 

Ude søndag mod Aab 

 

Derfor er tilgang og kombinationen bredde/elite vigtig i de små årgange for, at vi senere 

kan spille ishockey på højt dansk niveau i de ældre årgange. 

 

BlueFox sluttede med en flot finale sejr på hjemmebane i 5. kamp over FIK og hjemførte 

fortjent endnu et DM guld til guldminen i Herning. 

 

Vi har i indeværende sæson haft stor aktivitet omkring vores senior hold. 

Tak til Brendle fordi han har taget opgaven med at informere og samle trådene omkring 

vores store gruppe af seniorhold, som består af 6 hold, som hver uge spiller ishockey med 

stor energi. 

 

Klubbens målsætning er, at vi helst skal være repræsenteret i alle turneringer. Vi har 

været med i 12 turneringer under DIU og endte op med deltagelse i 4 ud af 6 DM 

turneringer (hvis vi tæller kvartfinalen med under 1. division)  

Vi havde i sæsonen følgende antal spillere med på union og landshold: 

U15 7 spillere 

U16 5 spillere 

U17 7 spillere 

U18 7 spillere (3 HIK, 3 BF, 1 Canada) 

U20 5 spillere (4 BF, 1 Canada) 

 



Indsatsen og aktiviteten er bestemt godkendt. 

Selvom vi med stolthed kan beskue vores flotte pokalskabe, er denne gennemgang af de 

sportslige aktiviteter et tydeligt bevis på, at vi med denne store arbejdsindsats ikke 

opfatter os bedre end de andre. Jeg er sikker på, at vi de næste sæsoner på den sportslige 

bane vil se resultaterne af denne store arbejdsindsats.  

Vi har gang i rigtig meget af det rigtige. 

 

2. periode med aktiviteter på og udenfor isen. 

 

Aktivitetsniveauet som I efterfølgende vil se afspejlet på foreningens regnskab har 

absolut holdt et højt niveau gennem hele sæsonen. 

 

Henover sommeren have foreningen stor aktivitet i vores entreprenørforretning med 

projektet P-plads mellem KHA og DH. 

Besætningen var endnu engang Jens, Hardy og Villy som trak projektet igennem. 

Resultatet er i beskedenhed ret enestående og et resultat af mange timeres arbejde med 

gravemaskine, stamper og lastbilskørsel. 

Tak til Herning kommune og vores materialesponsorer. 

Projektet blev efterfulgt af nyt materialerum ved garagen, færdiggørelse af balkon i hal 2, 

overdækning ved indgang til hal 2 og etablering af solterrasse med bænke. 

Projekterne blev afsluttet med sæsonens første fælles arbejdsdag, hvor alt i kælderen, hal 

2 og klubrum mm. blev gjort kampklar til den kommende hockeyskole og den nye sæson. 

 

I sommers afholdte HIK Summer Hockey Camp på Kvik Hockey Arena med ny 

besætning på træner- og instruktørsiden. Ugen forløb med gode ispas, teori og fysisk 

træning for de mange tilmeldte. 

Ugen blev afsluttet med kampe lørdag og fredag med en kæmpe grillfest, hvor vores 

carport, som normalt er hjemsted for vores 2 KVIK busser, var omdannet til spisested for 

mere end 200 feststemte deltagere.  



Herning Ishockey Klub er stolte over, at Frans Nielsen fra New York Islanders og Peter 

Regin fra Ottawa Senators kiggede forbi deres tidligere hjemmebane og deltog i dagens 

program til stor glæde for deltagerne. 

Det er med glæde, at jeg kan meddele, at Herning Ishockey Klub til den kommende HIK 

Summer Hockey Camp i uge 32 2011 kan melde alt udsolgt. 

Der er indgået aftaler med Ken Babey, Heikki Karvinen, Erik Petersen og Dan Jensen, 

som hovedinstruktører. Frans Nielsen og Peter Regin har ligeledes tilkendegivet, at de 

kommer som gæsteinstruktører, samt en endnu ikke offentligt gjort målmandstræner. 

Godt gået af EP og breddeudvalget. 

 

Kreativiteten hos Pernille, som vores kampkoordinator, blev sat på en prøve mht. 

kampafvikling, hvor hun skulle tage større hensyn til flere hold i forbindelse med 

planlægningen af især udekampe. Udfordringen var især omkring U13, U15 og U17. 

Alle kampe blev afviklet med undtagelse af en enkelt, som blev flyttet – det må betegnes 

som mere end godkendt. 

Det har igen betydet en meget fornuftig omkostning til busleje, som kommer os alle til 

gode i det samlede regnskab 

 

2010 var året, hvor MCH indviede Boxen. Det har været helt fantastisk, som vores 

medlemmer og faste støtteskare med Canada 11 i front har bakket op omkring arbejdet til 

de mange arrangementer og indledningsvis deltog i flere af de forskellige træningsaftener 

i sikkerhed og service. Det er en helt unik mulighed for gode oplevelser til sig selv, 

samtidig med at man i fællesskab med andre tjener gode midler til klubben.  

Koordineringen med MCH og HIK varetages af Sanne, som klør på med et meget 

smittende smil.   

 

Ovenpå afviklingen af U18 B-VM havde vi besluttet, at vi ville tage den med ro henover 

sæsonen, men ved god hjælp af mange afviklede vi alligevel: 

U15-16 elitesamling den 19-21. november 

Danhostel Cup i julen, hvor vi afviklede 46 kampe med Stavanger og Silkeborg som 

vindere af de 2 rækker. 



U14 unionssamling den 22. januar 

U14 breddesamling den 28-30. januar 

Alle på nær U14 unionssamling blev afviklet i samarbejde med Danhostel Herning. 

Tak til det skjulte cup udvalg. 

 

Vores program omkring TIK og HIK kraftcenter er fra denne sæson 100% i HIK regi. I 

samarbejde med Elite Herning, DJ, EP og eksterne trænere vil vi fortsat arbejde for at 

udvikle endnu flere spillere med elitepotentiale. Med inspiration fra de øvrige klubber 

under Elite Herning og besøg hos FCM er vores mål til den kommende sæson at komme 

med et oplæg til vores spillere og deres forældre omkring gensidig forventning og 

forpligtelse. 

 

Mange af jer kender sikkert regnestykket, at det tager 10.000 timer træning for at blive 

rigtig god til noget. EP har regnet på det. Fra U7 – U20 med TIK + kraftcenter kommer vi 

på godt 4000 timer. Dertil kommer så kampe, unions- og landshold + selvtræning mm. 

 

De spillere, som er på landshold eller har ønske om noget i den retning, har øvet sig eller 

også skal de i gang. Der er ikke plads til mange klasse- eller familiefødselsdage. 

Selvom Rasmus Ankersen i HF 5. nov. 2010 beskriver ishockeymiljøet i Herning som 

”den lokale guldmine”, og Michael Søvsø i samme avis 19. maj 2010 skriver, at ”spillere 

med Herning baggrund dominerer på det danske ishockeylandshold fordi vinderkulturen 

sidder i murene i Herning”, så der skal fortsat trænes venner for at blive én af eller 

mellem de bedste. 

 

Herning Bluefox, Herning Skøjteløberforening og Herning Ishockey Klub har indgået en 

aftale pr. 1. januar 2011 omkring drift af fonden for Herning Isstadion. 

Det betyder, at de 3 brugere bliver ansvarlig for drift, økonomi og vedligeholdelse af 

anlægget omkring issporten i Herning. 

Det har været en nødvendig beslutning, at indgå i dette arbejdsteam for at bevare og 

udvikle issporten i Herning. 



HIK´s ambition er, i samarbejde med halfolkene og de øvrige 2 brugere, at gøre Kvik 

Hockey Arena til Danmarks bedste isstadion. Det tror jeg faktisk, at vi er, men målet er 

også at sikre gode betingelser i Herning på den lidt længere bane.   

En anden ambition er også at sænke omdrejningerne på elmåleren uden, at vi mister istid.  

 

Året 2011 blev i uge 7 til 2013, hvor foreningen indkøbte en ny Setra bus. 

Investeringen er foretaget før vores oprindelige mål med projekt ny bus 2013, men 

vurderes alligevel som den helt rigtige beslutning. 

Vores bushold har gennem det sidste års tid været aktive i søgningen efter den helt rigtige 

bus. 

Den blev hentet hjem af Jens, Preben og Villy fra Sydtyskland i den helt rigtige stand og 

på de rigtige betingelser. 

Bus 1 vil henover sommeren blive klargjort, så den er klar til transport af medlemmerne 

fra guldminen i Herning Blue Fox og Herning Ishockey Klub. 

Efter salget af den sorte bus her i maj måned råder vi igen over 2 busser i absolut 

topklasse. 

Vi har kørt godt 54.000 km mod 53.000 km sidste sæson – det viser meget godt omfanget 

af vores aktiviteter.  

 

Sidste år berettede jeg, at vi forventede, at HockeyCity ville skifte til et endnu højere 

gear. Det blev til en butik med en sekstrins gearkasse. 

Der har været varer på hylderne, og leveringerne har kunnet følge med bestillingerne. 

Der har været rigtig god opbakning fra vores medlemmer, og jeg kun kan opfordre os alle 

til at fortsætte med dette. 

Tak til Brian, Erling, Lene som formand for forældreforeningen og de mange andre faste 

hjælpere i butikken. 

Forældreforeningen har igen i år doneret et anseligt beløb til foreningen. 

 

Vores skribent Søren har arbejdet for klubben bagved skærmen. 

Han har opdateret vores historie og HIK Wall of Fame på HIK hjemmeside, som jeg godt 

vil anbefale, at man kigger forbi. 



Han vil gerne med fornuftige deadlines skrive om vores resultater. Tak for de mange 

indlæg på hjemmesiden og kampreferater til Herning Folkeblad. Tak til Seldrup for hans 

altid positive måde at håndtere vores hjemmeside på. 

   

Oveni alt denne aktivitet har vi som klub været involveret i det årlige lodseddelsalg med 

Herning Fremad, Tøjsalg og HIK lotteri, hvor 2 x Gitte, Lene og Benny har været 

drivkræfterne. 

Vi har også været med omkring Herning Rocker, endnu en forskønnelsesdag i december, 

rekord stor sponsortegning på de enkelte hold.  

De faste aktiviteter i sæsonen er smørret på brødet, selvom de ikke fylder meget i min 

beretning. 

 

Min 3. periode hvem og hvad vi skylder en tak for denne enestående 

opbakning, vi som ishockeyklub har i Herning. 

 

Indledningsvis nævnte jeg, at mange flere skulle gøre mindre. 

Med ovennævnte aktivitetsgennemgang med udeladelse af diverse udvalgsmøder o. lign 

tror jeg på, at vi nok skal få nogle tilmeldinger. Det vi laver sammen lever videre, modsat 

det vi har for os selv. 

 

Tak til alle trænere med EP i spidsen for endnu en sæson med stort engagement og stor 

opfindsomhed. Tak fordi I har dygtiggjort jer på hver jeres niveau gennem sæsonen og 

taget imod tilbudene omkring ekstrauddannelse. 

Vores ungdomstrænere blev i maj af Herning Folkeblads Fond betænkt sportsprisen som 

tilkendegivelse af det store arbejde, de udfører på sportsområdet i vores del af landet. 

 

Tak til bokspersonale, busholdet og chauffører, skøjteslibere, massør, læger, 

fysioterapeut, hjælpere og vores holdledere, som i sæsonen har været med til at arrangere 

kampevents med nytårspølser og sponsoraften med live musik osv.  

 



Tak til forældre for lån af jeres unge mennesker, og tak fordi mange af jer engagerer jer i 

arbejdet til glæde for endnu flere i Herning Ishockey Klub. 

 

Tak til vores mange sponsorer, som gør at vi kan spille ishockey på det niveau, vi gør i 

Herning. En speciel tak skal lyde til Monte Carlo, Erhvervsklubben, Herning Bluefox og 

de mange HIK sponsorer i hal 2 og til alle vores trøjesponsorer, som satte rekord i år. 

 

Tak til Herning Kommune, DanHostel Herning, Bluefox kontoret, Ismændene, HSF,  

MCH, Herning Elite, Idrætsrådet i Herning og DIU for godt og udbytterigt samarbejde 

gennem sæsonen. 

En særlig tak til Herning Elite, som ved deres generalforsamling gav mig svaret på et 

spørgsmål jeg for lang tid siden fik af en mor til en af vores spillere. 

Hun spurgte, hvordan vi ville udvikle vores unge mennesker sportsligt, socialt og 

menneskeligt.  

Det vil vi gøre ved at køre dem gennem et ungdomsforløb i Herning Ishockey Klub med 

træning, kampe, oplevelser, TIK og evt. kraftcenter. Busplanen er lavet – spilleren skal 

bare ind i bussen. 

 

Tak til Kim, Arthur og Jan for jeres arbejde i fonden, Herning Elite og Danhostel 

 

Jeg vil godt takke for et super godt samarbejde med mine øvrige bestyrelsesmedlemmer.  

Det er bekræftende, at vi gennem hele sæsonen har taget handsken op gang på gang for, 

at vi som forening kan udvikle os. 

 

Tak til alle spillere og medarbejdere, som med deres glæde og engagement for spillet gør, 

at det er sjovt at være med på holdet i Herning Ishockey Klub. 

 

Inden vi går i overtid og straffe vil jeg godt knytte nogle kommentarer til 

regnskabsgennemgangen. 



Vi kommer ud med et meget sundt og fornuftigt regnskab, hvor jeg godt vil rose de 

mange, som har været med til at samle midlerne sammen og til de af jer, som også har 

været med til at bruge af dem. 

Det er meget flot, at vi sammen har kunnet arbejde, skaffe sponsorer og øvrige tilskud på 

det niveau vi har.  

Omkring forbruget vil jeg sige, at kvaliteten og anvendeligheden ved det vi har købt og 

investeret i er til glæde for hele klubben. 

Vi har i bestyrelsen løbende gennem sæsonen været opmærksomme på vores indtægter, 

udgifter og den måde, vi forvalter vores fælles formue på. 

Glæder mig til at Lars præsenterer tallene og resultaterne for jer. 

 

Tak for ordet. 

M 

 


