
 

 

 

Formandens beretning for 2014. 

 

 

Det blev igen tid til refleksion, når beretning skrives. 2014 blev igen et år med mange aktiviteter – 
vi havde 75 års jubilæum d.18. marts. Dette var en god måde for mig at få et overblik over 
klubbens opståen og udvikling til det vi er i dag. Der blev lavet værdigrundlag – Velkommen til 
Nøvling IF.  

Vi er stadig en klub med ca. 300 medlemmer. Vi kan næsten stille hold hele vejen igennem, 
desværre har vi ikke haft U-18 piger, men til gengæld startet Trille-Trolle for 2-5 årige med 
forældre, her en tak til Marianne, Tanja og Mikkel for at få dette i gang hver lørdag morgen kl. 9-
10. Fra U-6 har vi 27 ungdomshold, så der er meget for Thomas Kloster at holde styr på, men det 
gør han super godt. Vi har igen i år 4 herre hold og 2 dame hold, hvor det bliver spændende om 
3.div herre i år formår at spille sig til 2. Div. JHF valgte at ændre turneringen, så Jyllandsserien blev 
brudt op v Jul og dermed ligger damerne pt. og kæmper om at blive i Jyllandsserien – vi får håbe 
og støtte dem ved sidste kamp. Det er stadig godt, at vi kan trække på Per og Birger, når der er 
turneringsplanlægning og tidtagning til alle de kampe vi har. 

Økonomi: 

Der har tidligere været efterlyst budget, men det har stadig ikke været muligt, da der stadig har 
været mange økonomiske poster, hvor vi ikke vidste, hvad der ville komme af udgifter / indtægter 
i forhold til tidligere år. Danni og jeg har igen haft flere økonomimøder med Inger Larsen, Eva 
Lageri og Thomas Tomra Milverts (revisor) så vi hele tiden har kunnet følge udviklingen og få 
renset flere diverse poster væk og lave nye konto, der giver overblik. Dette gør, at det kan være 
svært at sammenligne alle poster fra sidste år. Vi har nu regnskab for de forskellige arrangementer 
og dermed bedre overblik – herom mere ved gennemgang af regnskab. 

FU havde valgt, at bruge penge på jubilæet og gøre det til en fest med reception og gode 
håndboldkampe på dagen. Dette blev en succes med ca. 130 mennesker, hvor vi troede et godt tal 
ville være 60. Jubilæumsfest for alle medlemmer med partner i forbindelse med afslutningsfesten 
og ungdomsafslutningen i april. Der blev arrangeret foredrag med tidligere landsholds træner Ulrik 
Wilbek - desværre kom der ikke mange til disse arrangementer, så det gav et underskud. 

Vi valgte i år også at give alle træner og leder klubtræningsdragt, hvilket også kostede lidt ekstra 
trods god sponsor støtte. 

Vi har tillige købt IT systemer, der gerne skulle gøre mange til lettere. Conventus, der skal hjælpe 
med regnskab og overblik over medlemmer samt letter at få kontakt med disse, hvor vi også 
lettere får et overblik over betalende medlemmer. Vi købte Cu-Map til NUT (Nøvling Ungdoms 



 

 

Turnering), der gerne skulle gøre det administrative meget lettere. Begge dele dog stadig i 
indkøringsfasen. 

Nøvling Ungdoms Turnering: 

NUT i 2014 kom til at ligge noget senere pga. ny turneringsstruktur i JHF, hvilket blev i 
konfirmationsweekenden i Gistrup, hvilket gav udfordringer med hensyn til hold og hjælpere. 
Heldigvis var der en god erfaren styregruppe og hjælpere, der havde overblik og fik det hele til at 
glide. Desværre gav det et underskud, da der er omkring samme antal vindende hold og præmier 
trods få tilmeldte hold i de enkelte rækker. Vi håber, at dette års turnering igen giver overskud, da 
vi pt. har flere tilmeldte end 2014. Tak til hele udvalget og hjælpere for deres store arbejdsindsats 
ved sidste års turnering og planlægning af dette års. 

Ny struktur: 

Dette startede jo for et par år siden og tager tid. Vi kom så langt, at vi holdt ”jobmesse” i efteråret 
og fik nye frivillige ind i flere udvalg, hvilket jo er dejligt – tak til jer – nye som gamle - og der er 
altid plads til flere hjælpende hænder med de timer, man nu kan give. 

Vi har nu fået et Sponsor udvalg, så det ikke kun ligger på få. Vi har fået et Rekvisit udvalg, der 
sammen med Anita og Heine, der tidligere stod alene med ansvar for tøj.  Der kom nye i 
ungdomsudvalg, NUT styregruppe og der er stadig små jobs, hvis enkelte skulle have lyst.  

Stor tak til alle her og det bliver spændende at følge udviklingen. 

Aktiviteter: 

Ud over NUT har vi følgende aktiviteter, hvor vi tjener penge eller forsøger at hverve flere 
medlemmer til klubben. Håndboldkaravanen – samarbejde med skoler – håndboldskolen – 
damefest – jule ungdoms turnering i Bjerringbro – nytårs krudt salg – salg af Bonusbogen - 
julekalendere – kommende Prag tur for ungdomshold U-12 til U-18. Sidst men ikke mindst blev 
2014 året, hvor vi endelig blev færdige med retssagen om Nøvlingvej 90, vi vandt over naboerne 
og må gerne leje stedet ud til MC Fox Tour. Vi havde flere gode møder til afklaring af økonomi, 
kontrakt og forbedringer på klubhuset, hvor MC Fox Tour har lagt nyt tag på og foretaget 
reparationer af el. Det bliver dejligt med fremtid med lejeindtægt herfra og ikke kun udgifter. 

 

Tak: 

Alle i FU skal have stor tak for jeres deltagelse og bidrag til diskussion v møder, det er for mig 
dejligt, at der er en god blanding af nye og erfarne kræfter i bestyrelsen. En særlig tak skal lyde til 
Mikkel, Mette og Nini. 

Sidst vil jeg sige rigtig mange tak for den store indsats alle frivillige giver og de mange timer som 
træner og koordinatorer lægger i klubben– uden jer er klubben intet. 


