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Så er endnu et år gået.
Vi har brugt meget energi i bestyrelsen på at få økonomien på ret køl. Der har været for store udgifter og
for små indtægter.
Det ses nu at vi er på rette vej og vi kan begynde at se effekten af at lukke helt ned for alt forbrug.
Som regnskabet viser er der stadig et stykke til at vi kan køre uden at få tilskud fra sponsor, de penge er
blevet meget svære at hente hjem.
Senior afdelingen er nu ved at finde deres egne ben i nyt opsæt, der skal virkelig arbejdes hårdt for at få
tingene til at hænge sammen, det er både på spiller og resultat siden. Jeg tro vi er godt på vej.
Bolde, vi er glade for det samarbejde vi har med Stein. P. Jeg vil teste 2 bold typer i den kommende sæson,
så ser vi hvordan det vil virke. Fjer til boldene stiger stadig i Kina så det er en stor og vigtig post som vi skal
holde på et lavt niveau.
Der er ofte behov for hjælp til arrangementer, stævner måske bare en hånd til lidt ungdoms eller begynder
træning.
Juletræ.
Det fungerede rigtig godt mere om det fra ungdoms afdelingen.
Så en stor tak til alle der yder en indsat. Der er selvfølgelig hele bestyrelsen , som nu skal i gang med en
periode, uden de sædvanlige støtter.
Så er der alle udvalgene, alle holdlederne. Der køres børn rundt til holdkampe og det er dejligt at så mange
bakker op om dette, en meget stor tak til Heidi og Martin som har kørt ungdommen videre efter charlotte
måtte træde ud. Så er der haltiderne.
Onsdags holdet er en rigtig god mulighed for at møde og spille med nye mennesker. Måske vi kan få gang i
noget her.
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