Kære SHKère
Tak for flot fremmøde til mandag aftenens Fællemøde, omkring 60 personer var mødt frem, dejligt med så
mange der gerne vil høre om hvor SHK er nået til de sidste 10 år, og hvilken retning Bestyrelsen har stukket
ud til fremtiden.
I skrivet her vil vi forsøge af sammenfatte indholdet af mødet, og give indblik i SHK.
Der henvises i teksten til Dias showet som er vedhæftet, der vil man kunne læse mere om punkterne.
Dias er de samme som på mødet, dog er der sorteret lidt fra.
På mødet startede vi ud med et tilbageblik på arbejdet fra 2008 til nu og de værdier og målsætninger som
danner grundlagt for SHK i dag.
Et par punkter fra dette er:
- Medlemsantal rykket fra 50-60 til 180
- Holdantal fra 4-5 til 15-17
- Værdier på plads
- Økonomi på plads
- Målsætninger fra 2008 er opfyldt
Erfaringen fra arbejder med Værdier og målsætninger siden 2008, er med til at skabe SHK`s nye værdier,
ingen store omvæltninger, mere opstramning af de kendte. (Se dias 3 og 4)
Ud fra erfaringerne startes nye målsætninger op for de næste 10 år.
Der kigges meget på hvad der skal til for at skabe hold på U17/19 i fremtiden, og den sikre vej til dette er at
skabe større bredde fra U9 og op efter, sådan at der sikres at der er plads til nogle af de naturlige frafald der
sker op gennem årgangene. Der skal bygges fra bunden af og forøget fokus på de enkelte årgange vil derfor
komme på forskellige tidspunkter.
For at dette kan lykkes er der mange områder som der skal i fokus for at det hele hænger sammen,
Der skal være fokus på Trænerudvikling, Samarbejdspartnere, Sociale mål, Synlighed, Skolesamarbejde
(meget vigtigt da det er her fremtidens vækst på U9 og U11 skal startes) og aktiviteter.
Der lægges op til en udvikling af SHK til en klub der igen vækster med 300% over de næste 10 år, sådan at vi
står endnu stærkere, kan tilbyde udfordring på flere niveauer på årgangene, sikre håndbolden på de ældre
ungdomsårgange og op mod senior. (Se dias 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12)
Som et nyt tiltag arbejdes der med opstart af Lykkeliga som er Håndbold for Udviklingshandicappede,
allerede i denne sæson. (Se dias 13)
For at sikre frivillige hænder til mindre ad hoc opgaver i sæsonen oprettes Frivillig Bank, hvor man kan
melde sig ind og hjælpe med små opgaver når SHK har brug for hjælp. (Se dias 13)
SHK drives i dag af omkring 30-35 frivillige og de har brug for hjælp, alle gør et kæmpe stykke arbejde for
SHK og dem skal vi passe på så de fortsat synes det er sjovt. Uden de frivillige intet SHK.

Så derfor oprettes flere udvalg til hjælp i SHK som skal være med til at sikre at vi kan arbejde mod de nye
målsætninger.
Udvalg til Skolesamarbejde, Udvalg til træner udvikling og tiltrækning, Udvalg til opstart af Lykkeliga,
Arbejdsgruppe omkring synlighed (socialemedier, hjemmeside, video) og Frivillig Bank
SHK har brug for hjælp til disse udvalg, og man kan kontakte bestyrelsen ang. dette, eller skrive på
info@sydsjhk.dk hvor man gerne vil byde ind. (Se dias 14, 15, 16, 17, 18 og 19)
Udover de nye udvalg, og arbejdsgruppe så har 2 eksisterende udvalg også brug for hjælp, det er Ungdoms
Aktivitets udvalget og Sponsor Udvalget. (Se dias 20, 21, 22, 23 og 24)
SHK har som klub erfaringen til at tænke stort og der er ingen tvivl om at vi ”læner os ud af vinduet” med de
nye målsætninger for fremtiden, vi har grundlaget for at skabe flere spillere i årgangene, vi lykkes allerede
nu med at skabe flere hold i de yngste årgange, så det er denne udvikling vi skal bygge ovenpå, og dermed
opbygge nye niveauer for Håndbold på Sydsjælland.
Som ny i udvalg har man mulighed for at være med til at præge denne udvikling i fremtiden, SHK har brug
for hjælp og gode ideer, så vi sammen lykkes 😊
Vores håb er at der udover de personer som har meldt sig til udvalg på mødet, er flere der tænker det vil vi
gerne være en del af/høre nærmere om, sådan at udvalgene kommer godt fra land og får en solid opstart.
Spørgsmål til denne opsamling, udvalg, gode ideer osv. Så brug kontakt data som står længere nede.
SHK`s bestyrelse ser frem mod fremtiden med kæmpe optimisme, vi har masser af gode historier som vi
skal sprede sådan endnu flere får øjnene op for vores klub og fantastiske sport.
Hjælp os med dette og gør SHK endnu stærkere.
Sammen er vi stærkest 😊
Med sportslig hilsen
SHK`s Bestyrelse
Kontakt info:
Jan Lindorff

mail formand@sydsjhk.dk

mobil 21485331

Gitte Behrens

mail info@sydsjhk.dk

mobil 40683223

Lone Abildgaard Kryhlmand mail lone@sydsjhk.dk

mobil 51210012

Lars Augustesen

mobil 60352552

Rikke Næstholdt

mobil 40419969

