
 

Kære Alle.                                                                                                                                               
 
Året går lige så stille på held. Et spændende og på mange fronter udfordrende år for Vejle Håndbold Klub. 
 
Vi kan med stolthed se tilbage på de sidste fem år. I 2014/15 var vi 280 medlemmer, i dag er vi dobbelt så 
mange. Fantastisk fremgang. 
Det er ganske umuligt at drive en forening, som vores, uden mange frivillige hænder. Vi er i dag 90 frivillige 
i VHK. Tak til alle jer, som igen og igen stiller op, når vi har brug for det!  
Jeg vil gerne sige en stor varm TAK til vores netop afgåede bestyrelse. I har løftet VHK fra at være en lille 
klub til det den er i dag. Det er svært at udtrykke taknemlighed i ord, men TAK! 
 
Den nye bestyrelse har i samarbejde med den gamle, arbejdet på en ny struktur i Vejle Håndbold Klub. Vi 
føler, at klubbens størrelse gør, at arbejdsgangene skal ændres en smule. 
I bestyrelsen er vi gået fra at være 7 til 3 personer, formålet med dette er blandt andet, at der nedsættes 
selvstyrende udvalg. Vejen til beslutninger skal være kortere og ansvaret skal – indenfor en fastsat 
økonomisk rammen – deles ud.  
Det tager tid, vi er allerede godt i gang, og I vil løbende blive informeret, når nye tiltage sættes i søen. Jeg 
håber, at alle vil være åbensindet og klar til nye processer. Målet er en lettere hverdag for alle.  
 
I dagligdagen kæmper vi ofte med pladsmangel, også her bruges der mange timer bag kulisserne på at give 
spillere og trænere så god en oplevelse som muligt. Jeg syntes dog, at vi skal huske på det kæmpe 
privilegie, det er at kunne have alle hold under samme tag i DGI-huset. Der pågår en genforhandling af 
kontrakten mellem Vejle Kommune og DGI-huset netop nu. VHK er blevet hørt og vi deltager i dialogen, 
vores ønsker og behov er noteret. Så vi tror på, at der kommer bedre forhold og mere plads til os i den nye 
sæson 2020/21.  
 
Vores mange hold klarer sig rigtig fint i denne sæson. Mange hold ligger før ombrydningen helt i toppen af 
deres puljer og er klar til at rykke op, andre kæmper lidt hårdere.  
 
Resultater er vigtige, vi går på banen for at vinde hver gang. Med en hverdag, som børn og unge udlever i 
dag, med mange timer bag skærmen, så er det sociale ved at spille håndbold, næsten endnu vigtigere. 
Gode venner, minder og kammerater for livet. Det skal vi værdsætte.  
 
Vi behøver ikke altid være de bedste, men vi skal altid gøre vores bedste. 
 
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.  
 
 
Vi ses i hallen! 
 
På bestyrelsens vegne. 
 
 
Lotte Damkjær  
Formand                                                                     
 


