Formandens beretning
2021 var desværre igen et udfordrende år for vores sport. Delvis nedlukning af
ungdommen og total nedlukning af seniorerne allerede fra efteråret 2020 satte sine spor
og dette fortsatte desværre langt ind i foråret 2021 med en total nedlukning frem til efter
påske.
Vi kom i gang igen med opstarten af beach-sæson, men også en indendørs
sommerturnering i samarbejde med JHF kreds 5 var et ’hit’ – endda så stor, at det
påvirkede Beach tilmeldingerne. Selvfølgelig ville spillerne gerne ind i hallerne, nu det igen
blev muligt. Over 130 hold fra JHF kreds 6 deltog i vores fælles sommerturnering.
På grund af forårets nedlukning var kontoret hjemsendt det meste af vinteren og foråret
2021, men med den delvise genåbning i maj, blev der igen brug for aktivitet – heldigvis
også på kredskontoret. Vores 3 dygtige medarbejdere skal have anerkendelse for at holde
sammen på det hele, og sig selv i den lange hjemsendelsesperiode.
Vores dommere blev desværre ramte over en betydelig længere periode. Fra at være
aktive den ene dag, blev grundlaget for dommergerningen revet væk allerede i 2020 og
langt de fleste kom først rigtigt i gang i efteråret 2021. Stor respekt for de dommere, der
ufortrødent og vedholdende har fastholdt interessen for sporten i denne lange periode. Vi
har mistet en del, desværre – men vi er også fortrøstningsfulde i forhold til at uddanne og
generere nye dommere. Vores dommerudvalg har igangsat et hav af aktiviteter for at
holde stemningen og motivationen oppe.
Holdoptælling og medlemstal
Holdoptællingen for sæson 2021/22 viser desværre en markant samlet tilbagegang i
Jylland på hele 392 hold. I kreds 6 har vi de senere år lykkedes med at bremse
tilbagegangen, men ved sæsonstarten i oktober, måtte vi desværre konstatere en
nedgang på hele 85 hold, hvilket naturligvis skyldes bekymring i foreningerne (og hos
forældrene) i forhold til at starte op i en markant smitteperiode.

På medlemssiden har vi, som ét af de få områder i Danmark, tidligere kunnet glæde os
over en flot og kontinuerlig fremgang i antallet af medlemmer i perioden helt tilbage fra
2012 og frem til 2020. I 2021 er vi desværre også ramt på medlemssiden, dog med en
beskeden tilbagegang på omkring 500 medlemmer. Der kæmpes og ydes en flot indsats i
foreningerne for at vinde det tabte tilbage og der er ligeledes igangsat rigtigt mange
initiativer fra DHF i forhold til at genetablere det gode og sunde foreningsarbejde.

6

Økonomien
Trods et relativt stort underskud i det regnskab, vi fremlægger for 2021, er økonomien i
JHF kreds 6 stadig sund og stabil. Vi har igen i år udnyttet de generelle
kompensationsordninger og kommer derfor ud med et acceptabelt resultat for året. Det
rammer henved det tal vi budgetterede for året. For 2022 budgetterer vi igen med et
beskedent overskud i regnskabet, idet vi selvfølgelig må udvise rettidig omhu og tilpasse
både omkostninger og serviceniveau til den nye virkelighed

Strukturdebat og ny reform i JHF/DHF
Behovet for at fremme strukturreformen og samarbejdet i hele forbundet er fortsat til stede
og nu, efter en længere mødepause er der igen kommet skred i forhandlingerne.
I JHF kreds 6 er vi stadig bevidste om kvaliteten i nærvær og nærhed, men ser også de
fordele, et yderligere samarbejde på tværs af kredse og forbund vil medføre.
I mit mundtlige indlæg ved generalforsamlingen, vil jeg uddybe den aktuelle status
nærmere.

Afrunding
Også i 2021 er der, trods alle forhindringerne, udført et flot, solidt og dygtigt stykke arbejde
i bestyrelsen og i alle udvalg. Grundlaget for alt dette, er frivillige mennesker, som drives
og motiveres af lysten og interessen for at yde en indsats for vores elskede sport:
håndbolden. TAK for jer!
Til valg til kredsbestyrelsen har vores DU-formand, Mike Thygesen, desværre meddelt, at
han ikke ønsker genvalg. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dig, Mike, for et
dygtigt og kompetent arbejde med dommersiden og i bestyrelsen gennem de seneste 5-6
år. Du har gået foran i forhold til at give både dit og hele kredsområdet et kompetent løft!
Tak til foreningerne, dommere, trænere og alle øvrige samarbejdspartnere i DHF, JHF,
DIF, DGI, samt hallerne og kommunerne i kredsen for et godt samarbejde.
Sidst, men ikke mindst, en stor tak til personalet på kredskontoret: Conni, Georg og
Lisbeth, samt udviklingskonsulenten for en fornem indsats og et godt samarbejde gennem
hele perioden.

Palle Bækby
Kredsformand JHF kreds 6
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