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Formandens beretning for sæsonen 2019/2020
Generalforsamling 7. marts 2020
Kære Alle
Sæsonen 2019/20 har været mit første hele år som formand, og det har på mange måder været meget
lærerigt, og jeg lærer stadig nye ting om foreningslivet hver dag. Vores forening bygger på sammenhold og
fællesskab, og vi gør netop meget ud af at leve op til disse værdier. Som formand skal man gå forrest og
vise netop dette til vores medlemmer, ledere og trænere. Da dette også er nogle af de værdier jeg selv
lever efter, synes jeg ikke det har været så svært at føre det ud i praksis. Jeg glæder mig hver dag over vores
klub, og den vej vi er på hen, vi er stadig ikke på plads, men vi er nået langt i dette år. Vi startet op med en
næsten ny bestyrelse sidste år, og det har givet mange nye tiltag. Det giver virkelig meget med friske øjne
og synspunkter. I oktober var jeg så heldig at modtage en pris ved den årlige frivillige foreningsfest i
Albertslund Kommune som ”Årets idrætsleder”, det er jeg så stolt af og meget begæret over. Jeg gør meget
ud af at skulle leve op til prisen og vise de mennesker, der har stemt og valgt mig, at det var det rigtige valg.
Ikke nok med det, men samme aften var vores klub også nomineret til ”Årets forening”, men en anden
forening løb med prisen. Dette bevidner bare, at vi er en klub, der gør det godt
. Vores klub kunne slet
ikke alt dette uden vores fantastiske medlemmer, arbejdsomme trænere og ledere, vores frivillige forældre
og vores bestyrelse, der altid knokler.
Jeg er så stolt over at være formand for netop vores klub.
Formanden – Trine

Den gode historie fra vores klub
Vi har valgt at prøve og spare lidt her og der og ikke smide om os med medlemmernes penge. Vi havde et
godt år ved vores sommerstævne, Albertslund Cup – Sportyfied Cup, og det har resulteret i, at vi havde et
lille overskud ved sidste års regnskab. I den forbindelse havde vi i året der er gået valgt at give pengene
retur til medlemmer bl.a. i form af ingen kontingentstigninger i 2019, gratis drikkevarer ved sidste års
ungdomsafslutningsfest og et større tilskud til senior julefrokosten.

Årets gang i klubben
Bestyrelsen
Vi holder bestyrelsesmøde el. udvalgsmøder hver den første mandag i måneden, ligesom vi 2 gange om
året har en arbejdslørdag, hvor vi arbejder med driften af klubben, da dette ikke er noget vi ellers når til
vores møder. I den nye sæson er vores plan/mål, at vi tager væk en hel weekend, så vi kan fordybe os mere
i arbejdet. Hver anden måned er der møde i brugerbestyrelsen i Albertslund, og 1 gang om måned er der
møde i GSI - Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger.
Vi har taget et bevidst valg i år, vi har valgt at rykke vores Generalforsamling frem til marts måned, så vi kan
nå og være mere klar i bestyrelsen, inden den nye sæson begynder i maj og det for alvor går løs med
opgaver i forbindelse med sommerstævnet. Og vi glæder os til at skulle i gang.
Vi har igen i år startet håndbold op for de 5-7-årige, det et kæmpe hit, og vi får stadig flere nye
medlemmer. I denne sæson har vi også budt velkommen til kortbanen, og den er blevet taget godt imod af
både vores ungdoms-og seniorafdeling. Vores ungdomsårgange har nydt godt af skiftet til ulige årgange,
hvilket har betydet, at spillerne har fået fornøjelsen af hinanden et ekstra år i overgangsperioden.
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Derudover har der været spillertilgang på vores ungdomsårgange, og vi har forsat succes med at få nye og
gamle forældrene med ind i vores seniorafdeling i form af mødre-/fædre håndbold. Disse mødre og fædre
har deltaget i deres første stævne, og de var vilde med det, så de skal helt sikkert afsted igen, og de kan
godt bruge flere holdkammerater.
Vores trænere har flittigt deltaget på diverse kurser, så de kan dygtiggøre sig og overføre den viden de får
til vores medlemmer.
Vi har selv afholdt Nytårstaffel for vores trænere og i år var emnet kommunikation.
Som noget helt nyt deltog vi i den landsdækkende kampagne, der hedder ”Håndboldes dag”, og for os og
vores medlemmer var den en stor succes. Når man deltager i noget første gang, vil der altid være ting der
kan forbedres, og vi skal have snakket sammen i bestyrelsen, om det er noget vi skal deltage i igen i 2021.
I skrivende stund er alle vores hold i fuld gang med at afvikle vinterturneringen og de kæmper alle til sidste
fløjt, og det bliver spændende at følge dem til slut, og se om der skulle komme lidt medaljer i hus i år.

Årets gang i ungdomsafdelingen
I ungdomsafdelingen har sæsonen 2019/20 budt på en masse aktiviteter og arrangementer.
Vi startede sæsonen med et forrygende Albertslund Cup – Sportyfied Cup, inden 105 glade og
forventningsfulde unge mennesker drog afsted til Italien på den traditionsrige tur til Teramo. Som igen i år
var en stor succes, og igen blev der etableret mange nye venskaber på kryds og tværs af årgange og køn.
Ungdomsudvalget kunne desværre ikke afse ressourcer til den sædvanlige sommerafslutning i Badesøen
inden sommerferien 2019. Men heldigvis for os trådte der straks nogle friske trænere til og fik planlagt en
dejlig dag med efterfølgende pizza (rigtig mange) i det grønne, det var rigtigt i AG-ånden. Stor ROS til
trænere og alle deltagere.
Flere hold har på eget initiativ deltaget i stævner, som lå ud over de vanlige klubture. Alt fra forårstur til
Lalandia cup, Frøcup på Fyn, julestævne i Dianalund og i Lund.
Da sæsonen for alvor skulle skydes i gang efter sommerferien, drog størstedelen af vores ungdomshold til
det årlige opstartsstævne i Næstved, endnu engang med stor succes. Ingen tvivl om at vi på disse klubturer,
ikke kun får spillet en masse dejlig håndbold, men vi får i den grad også styrket vores relationer på kryst og
tværs af trænerteams, spillerårgange og forældregrupper som kommer ud og hepper.
Juleafslutningen med ”VM” var igen i år en fantastisk dag med mere end 70 tilmeldte og med nye tiltag i
form af flagmaling, indmarch og ”landstrænere” som bød på nationaleffekter som fx croissant, franske
toner og baguettes. Alle melder ja tak til mere af dette .
Hele ungdomsafdelingen har været i gang med salg af lodder, hvilket for de fleste hold er gået rigtig godt.
Særligt vores U11 drenge har ydet en ekstraordinær indsats. Helt uventet fik vi også frivillig hjælp fra vores
herresenior, som tilbød at deltage i denne opgave, så dejligt. Salget af lodder har indbragt klubben mere
end 30.000 kr.
Nu er vi godt i gang med anden halvdel af sæsonen og begynder at forberede spillere og trænere på
overgangen til nye årgange i maj. Samtidig ser vi frem til den fælles afslutningstur, som igen falder i Påsken.
På opfordring har vi i år søgt nye muligheder for vores Påsketur. Valget er faldet på AGF Cup i Aarhus. Vi har
lyttet til erfaringer fra andre klubber og set en mulighed i at kunne inddrage vores U9-årgange i turen,
foruden et mere niveauopdelt stævne. Vi ser med spænding frem til denne tur.
Derudover glæder vi os til vores ungdomsafslutning, som i år ligger lørdag d. 25 april.
Udover alt dette har vores hold også deltaget i vinterturneringen, næsten hver weekend står den på
håndbold og med stor glæde kommer alle små som store rundt i hallerne på Sjælland og sågar på Fyn for
nogle hold, og de giver den gas.
Vi vil gerne fra ungdomsudvalget slutte af med en stor ros til alle de fantastiske forældre som altid stiller op
med hjælp til kørsel, tøjvask, Tut-vagter samt det store arbejde I lægger til sommerstævnet. Foruden en
stor tak til VENNERNE for de mange tilskud, som bl.a. giver os mulighed for at drive vores mange sociale
arrangementer med en mindre egenbetaling.
Vi glæder os til endnu en skøn håndboldsæson i AG-farver .
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Årets gang i seniorafdelingen
I seniorafdelingen har vi denne sæson haft 2 herrehold og 3 damehold. Vores plan for seniorafdelingen i
sæsonen, var at få lavet noget socialt på tværs af holdene, men det har desværre ikke rigtigt kunne lade sig
gøre af flere årsager. Bl.a. lykkes det os ikke at finde træningstid i sammen hal, dernæst har damesenior
haft fokus på at integrere de 2 dametrupper bedre, men også at få langt noget mere samarbejde med hold
3, det er gået rigtig godt. Så forhåbning kan vi arbejde videre med det i den nye sæson. Vi måtte desværre
sige farvel til vores Old Boyes-hold lige før sæsonen gik i gang, vi prøvede at trække den så længe vi kunne,
men desværre var der alt for mange skader hos de gamle mænd
, men måske de bliver klar igen, de skal
være så velkommen.
Begge seniortrupper har deltaget i DHL og spartaløb som hjælpere, og da ungdommen skulle i gang med at
sælge lodder, fik de helt uventet hjælp af vores herresenior, som solgte en stor del. Mange tak for det
.
Der har været afholdt 2 seniorfester med stor opbakning fra alle grupper, trænere og bestyrelsen.
I dametruppen ligger hold 1 og hold 2 til direkte nedrykning fra hhv. 3. Div. og kvalrækken. Hold 3 ligger
rigtig fint i serie 1.
I herretruppen ligger hold 1 til direkte nedrykning fra kvalrækken, mens hold 2 ligger til oprykning i serie 2.

Arbejdsopgaver
Som alle andre år, så har vores klub brug for en del arbejdsopgaver, så vi kan få driften til at løbe rundt. Og
vi er så glade for alt den hjælp, vi kan få til disse opgaver.
I år har vi haft disse opgaver:
• Spartaløb
• Sommerstævnet, Albertslund Cup – Sportyfied Cup
• Salg af lodder
• Salg i vores Tut i Glostruphallen
• DHL-stafetten

Sommerstævnet, Albertslund Cup – Sportyfied Cup
Stævnet gik rigtig godt i år, vi var heldige med vejret, og det var med til, at der var mange der kom forbi og
besøgte os. Ligesom der også var mange deltagere, alle fik et par rigtig gode dage med sjov, god håndbold
og en masse hygge og rigtig dejligt solskinsvejr, og det var med til at alle var glade og havde højt humør.
Som altid er det dejligt at se alle de glade deltagere, forældre og dommere, der kommer igen år efter år.
Der skal endnu engang lyde en stor tak til alle de frivillige hænder, der hjælper til i denne weekend, både jer
der kommer et par timer og jer der bruger hele weekenden, uden jer var der ikke noget stævne at holde for
alle de glade håndboldspillere. Tak for jer.

AG Vennerne
Håndboldvennerne er en støtteorganisation, der giver AG Håndbold økonomisk støtte, og ellers er klubben
behjælpelig ved større arrangementer. Vennerne har ansvaret for salg på banerne til vores sommerstævne
og har en opgave på Roskilde festivalen, hvor der stilles med ca. 120 personer. Begge dele er med til at
skaffe penge til Vennerne, som gives som tilskud til rigtig mange af de ting, som sker året rundt for alle
medlemmer i AG-håndbold. Meget af det sidste år er gået med at se frem mod dette års store stævne, hvor
der jo er 50-års jubilæum, og vi håber meget at alle vil hjælpe igen med store og små opgaver.
Håndboldvennerne vil meget gerne have flere medlemmer, og for det beskedne beløb af 100 kroner om
året, kan man blive medlem af denne noble kreds. Meld dig ind i vennerne, støt dem, og du støtter AG-
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håndbold. Vennernes tilskud er til glæde og gavn for alle medlemmer lige fra de yngste til de ældste. Man
kan melde sig ind på flg. link: http://aghaandbold.dk/vennerne.aspx

Sponsoraftaler og sponsorudvalget
Vi har igen i år haft glæden af Daniel Nielsen, som har lavet et stort stykke arbejde med at pleje gamle
sponsorer, og der er også kommet nye til i år. Og det har hjulpet os godt på vej med nyt spillertøj til alle
vores grupper.
Derudover har Daniel arrangeret netværksmøder for sponsorerne og haft andre mindre arrangementer
kørende i løbet af året. I Albertslund Centrum havde de butikker, vi har fået samarbejde med, en aften med
forlængede åbningstider og masser af procenter til alle vores medlemmer. Vi har heldigvis indgået aftale
med Daniel, så han fortsætter som arbejdshest og i den nye sæson vil han få hjælp af Mia. Vi ser frem til
endnu et spændende år og godt samarbejde.
Tak til alle vores sponsorere. Støt dem, de støtter os.

Statistik 2019-2020
GH Håndbold havde pr. 1 marts 2020 i alt nedenstående antal medlemmer. Der har været lidt nedgang i
medlemstallet det seneste år. Medlemstallene fordeler sig således:
Medlemmer 2017 2018
AIF i alt
441 301
U13
171 135
O12
80
47
GH i alt
243 234
AG i alt
684 535

2019
313
178
93
189
502

2020
268
169
297
201
469

Hver gang der meldes medlemmer ind i AG Håndbold, fordeles de efter bopæl i hhv. Albertslund og
Glostrup. Medlemmer der bor i andre byer fordeles 50/50 i klubberne.

Holdfordeling sæson
2019– 2020

AIF

AG GH
Albertslund/
Glostrup
Børnebold
1(1)
0(0)
0(0)
Fælles pige/drenge hold
1(1)
0(0)
1(1)
Ungdom drenge
0(0)
6(7)
0 (0)
Ungdom piger
0(0)
5(8)
0 (0)
Senior herrer
0(0)
2(4)
0 (0)
Senior damer
0(0)
3(4)
0 (0)
(Tal i parentes er fra sæson 2018-2019 til sammenligning)

I alt

1(1)
2(2)
6(7)
5(8)
2(4)
3(4)
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Afslutning
Med fare for at komme til at gentage mig selv.
Men vi har igen i år været så heldige at have en gruppe af helt igennem fantastiske trænere og ledere, som
alle har lagt rigtig mange timer i klubben, og heldigvis for os forsætter mange af dem også næste sæson.
Men der er også nogle stykker, der har valgt enten af holde pause eller helt takke af.
Og til dem, vil jeg gerne sige tak for samarbejdet og måske I vender tilbage. Vi er i skrivende stund ved at
lægge sidste hånd på vores trænerkabale og vores træningstider til næste sæson. I år afholder vi
generalforsamling før vores afslutningstur, som noget nyt går den til AGF i Århus i Påsken, så jeg vil derfor
også lige benytte lejligheden til at ønske alle vores ungdomshold en rigtig god tur og kom hjem med masser
af dejlige oplevelser og måske også medaljer
.
Til slut vil bestyrelsen som altid gerne takke alle samarbejdspartnere, sponsorere og frivillige, som har
bidraget rigtig meget til AG Håndbold i årets løb. Uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre at få skabt alle
de mange gode oplevelser. Vi ser frem til rigtig mange gode timer sammen i den kommende sæson.
Så kæmpe tak allesammen
Tak for sæson 2019-2020.
Venlig hilsen
Formanden
Glostrup Håndbold

.

