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Formandens beretning for året 2019  

  
Det er stadig en fornøjelse at være formand i Nøvling IF, men det er også et job med 
mange forskellige udfordringer, som overordnet heldigvis er mindre end muligheder. Det 
være sig sportsligt, økonomisk og alt andet for at få en stor håndboldklub til at fungere.  
Det er lidt underligt at stå her midt i 2020 inden beretning for 2019 skal gives. 
  
Jeg vil starte med det sportslige – det er vel også det vigtigste, når nu det er en 
håndboldklub. Vi har haft et år med spillere på alle niveauer og spiller/medlemmer fra  
2-5 år til senior på forskellige niveau. Største udfordring på ungdomssiden har vel været, 
at vi nu skulle i gang med ulige årgange fra U9 til U19, nye boldstørrelser og baner, så 
nødvendigt med kortbane i alle haller – i år kun til U9 men fra 2021 også U11. Samme 
bane bruges også til 5-a-side, her har vi ikke haft stævner i denne sæson, så det må vi få 
gang i igen. Det positive ved at overgå til ulige årgange var, at alle kunne spille endnu et år 
med de samme med spiller og flere til. Alt i alt har vi igen haft fremgang fra 465 til 520 
medlemmer. Vi har knækket kurven, fra 2015 til nu har det været fremgang på knap 75 
% så vi nu ligger i toppen af store klubber på landsplan.   
Vi har haft lille fremgang på ved 13-18årige - hvor man på landsplan har størst 
frafald og op til 30 % frafald ved pigerne. Vi har haft størst fremgang ved 7-12årige og 
lille tilbagegang ved senior, det må vi se om vi kan forbedre den kommende sæson. 
Udfordringen med de mange medlemmer er, at vi ikke har så meget haltid, som vi kunne 
ønske og bygning af hal 2 i Klarup er udsat. Trods begrænset haltid, får vores 
spillere trænet godt. Vi har gode trænere – TAK for jeres gode indstilling til deres 
spillere uanset om det er børn, unge eller voksne, så den begrænsede tid i 
hallen udnyttes optimalt.   
  
Økonomisk må det jo give fremgang med den tilgang af medlemmer – ja men også større 
udgifter til det, der vedrører kampene – specielt jo flere divisionshold. Mere herom senere 
når revisor/kasserer gennemgår årets økonomi. MEN vi kan ikke overleve, hvis ikke vi har 
indtægter fra Nøvling Ungdoms Turneringen!!  
 
Vi har nogle aktive folk i Sponsorudvalget, der stadig udvikler og reviderer vores Sponsor 
katalog, de får den omsat til noget vores sponsorer vil være aktive i og med. Stor tak til 
Rene Hougaard, Rasmus Køster og Solgerd Torp i Sponsor udvalg og Bent Pedersen og 
Mette Madsen, der står for tøj og andet sportslig udstyr. 
  
Nu kommer vi til noget af alt det andet, der får en klub til at fungere, for det kan den ikke 
uden mange frivillige – vi kan ikke købe os til det.  
Bestyrelsen var i foråret samlet til drøftelse af vision, værdier og hvordan omsættes de det 
kommende år. Vi blev enige om at vi hurtig vil dø, hvis bestyrelsen skal lave alt selv ud 
over de velfungerende udvalg vi allerede har.  



Stander hejsning - Damefest – Julebanko – Julearrangement – Juletur – Krudtsalg – 
Prag turen – NUT – MTB cykelløb – LKB overnatning – Håndboldskole - nyt med 
Lykkeliga. Stor TAK til alle. 
 
Derudover skal hver ungdomsårgang stille med én voksen til vores Ungdomsudvalg fra 
U6 til U17 – vores krav er, at de skal så stå for Ungdomsafslutning og Julearrangement. 
De har været udfordret, da der har været stor udskiftning fra året før. Da der er rigtig 
mange helt nye i klubben, har de valgt at lave ”Velkommen til Nøvling IF” både som ny 
spiller, forældre eller spiller fra anden klub og kultur. Den er stadig i udvikling. 
Jeg er meget glad for at se det store engagement alle udviser.  
  
Cafeen er stadig i udvikling i drift og kultur. Tak til udvalget, der også har skiftet i 
personer, men tak til jer alle. 1. sal nu vores klublokale med leje af kommunen. Vi øver os 
stadig i hvordan vi får det til at fungere.   
Vi forsøger os med frivillige til bemanding v hjemmestævner. Det er muligt for alle hold at 
tjene lidt til holdkassen ved at sige ja til at betjene cafeen ved andre arrangementer i 
hallen. 
  
Jeg vil slutte med at takke alle i bestyrelsen for jeres aktivitet og deltagelse ved møder. 
Det er dejligt, at vi er en god blanding af nye og erfarne kræfter i bestyrelsen, som kan 
give gode diskussioner og drøftelser, som ender med fælles holdning til det vi vil i klubben.  
 
Kort efter generalforsamling 2019 trak Anja Ravnsbæk sig som kasserer. Vi fik undersøgt 
med banken, at det er ok at finde ny uden ekstraordinær generalforsamling, så vi var 
heldige, at Dorte Brinkholm og Anita Vestmar sagde ja til at dele opgaven, hvor det dog 
er Dorte, der står som økonomisk ansvarlig. 
På sensommeren 2019 valgte Andreas Krebs at sige tak for denne gang i bestyrelsen og 
som ungdomsformand. Det gjorde at Heine, Søs og Jens Ulnits sagde ja tak til at dække 
opgaven – ungdomsformand som børne- unge repræsentanter. Tak for jeres indsat indtil 
corona krisen kom, hvor Søs og Heine valgte at sige fra - mange tak til Søs og Heine for 
jeres indsats. Fremover vil det være Jens Ulnits og Mogens Roed, der deler opgaven, så 
Jens står for de små til U 11 og Mogens tager U13 til U19.    
 
Der skal til sidst igen lyde en stor tak til alle frivillige, trænere, holdledere og 
koordinatorer, som også lægger mange timer i klubben – uden alle jer, ville vi ikke have 
Nøvling IF.  
 
I er alle med til at gøre livet sjovere og dejligt at bruge meget af min fritid i Nøvling IF.  
  
 
Tak for 2019.  
Elsebeth Ulnits, formand Nøvling IF  
  
  
  
 


