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Fælles generalforsamling i holdfællesskabet mellem  
KIK Håndbold og HUI Håndbold 

Mandag d. 20. februar 2023 kl. 19:30 i KIK-IND 
 

 
 
 

Formandsberetning HUK Håndbold år 2022 
 

 
Indledning 
Formandsberetning gennemgås på dagen og lægges samtidig ud på HUK s 
hjemmeside. 
 
2022 var året hvor HUK fik en ungdomsspiller på landsholdet. Nicoline Hov-
gaard fra u17 piger debuterede på det danske u17 landshold i en kamp 
imod Polen. Det er en utrolig flot præstation.  
 
2022 har været året hvor vi endelig slap for corona nedlukninger. Vi har 
deltaget i HRØ s turneringer og været til Påskecup i Holstebro, strandhånd-
bold stævner, UV Stævne, Kulturdag i Hørsholm ,opstartsstævne i Næstved,  
og julestævne i Lund. Vi har formået at holde på vores medlemmer og end-
da fået startet trille trolle hold op med ca. 20-25 børn.  
 
Vi har desværre ikke kunnet gennemføre skolehåndbold men heldigvis blev 
Ironman gennemført hvilket betød lidt indtjening til klubben.  
 
 
Tilbagevendende aktiviteter 
KMD Ironman Copenhagen 2022 blev gennemført 
 
 
Medlemstal 
Medlemstallet har udviklet sig på følgende måde 
  
Medlemstal  pr. 01.01.2022_______ 01.01.2023_________ 
  
KIK  98  101        
HUI  95               91 
Total  193                192 
 
 
 
Politisk indflydelse 
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Udenfor arbejdet i HUK har vi fortsat via Esmann og Lars Haag deltagelse i 
Hørsholm Idrætsråd, samt ved Jette Hansen med god kontakt til Fredens-
borg Kommune i sin egenskab af formand for brugergruppen i Egedalshallen 
og Holmegårdshallen. Vi finder, at dette arbejde er vigtigt, og med til at 
bringe håndbolden på dagsordenen i begge kommuner, samt hele tiden ha-
ve mulighed for at gøre opmærksom på de vilkår vi som klub skal leve un-
der hvad angår tidssvarende og tilstrækkelig haltid. 

 
Turneringer og stævner: 
I vinterturneringen deltog følgende hold:  
 
Damer: 
Damer serie 1  
Damer serie 2 
U 17 Pige 1. Div   
U 11 Pige AA 
U 11 Pige A  
 
Herrer: 
Herre serie 1 
Herre serie 3 
U 17 Drenge A  
U 15 Drenge 2. Div A 
U 13 Drenge B  
U 11 Drenge B 
U 9   Drenge B 
U 9   Mix 
 
 
Samt 1 minihold – p.t. 20 minier. 
Samt 1 trille-trolle p.t. 20 Børn 
 
15 hold i alt  
 
 
 
Træningstiderne 
Der trænes 2/3 træningspas pr uge for en række årgange.   
 
 
 
Trænere til kommende sæson 
Trænerkabalen for den kommende sæson er ikke helt på plads for alle hold.   
Bestyrelsen forventer, at vi er meget snart er klar til at melde ud omkring 
trænerne til næste sæson. 
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Holdledere: 
Det er stadig meget vigtigt, at alle trænere benytter sig af dialogen med 
forældrene, og at der på samtlige hold er en eller flere holdledere til at bak-
ke op om holdet og hjælpe træneren med det praktiske arbejde omkring 
kampe, tøjvask, kørsel m.v.   
 
 
Juleafslutning for børn og unge. 
Blev afholdt og var som altid en kæmpe succes. 
 
Sommerfest for hele klubben blev afholdt i juni udendørs i flot vejr, 
masser af aktiviteter for både børn og voksne. 
 
   
Hjemmesiden & facebook 
Der skal lyde en stor tak til Ole Schmitto og John Engelstrup for den løbende 
vedligeholdelse af siden.  
 
Vores hjemmeside bruges meget af nye forældre, der orienterer sig om, om 
HUK nu også er den rigtige klub for deres børn. 
 
Tak til alle for de mange Facebook opdateringer og Videos. Dette arbejde 
må I gerne fortsætte med. Alle opfordres til at lægge opdateringer, kampre-
ferater og videos ud på vores Facebook side. 
 
Vi har besluttet at skifte administrationssystem så fremover skal 
HOLDSPORT så for stort set al administration. 
 
Presseomtale fremad   
Vi kunne godt ønske mere opmærksomhed i de lokale blade.  
Hold jer nu ikke tilbage, men lav et kort referat og send det til Jette Hansen, 
så vil hun sørge for videre formidling til både aviser og vores hjemmeside. 
 
Skolehåndboldturnering: 
Blev desværre Aflyst  
 
 
KIK-Ind: 
Der holdes åbent efter behov og når der er mandskab. 
 
 
Afslutning 
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak for et godt samarbejde i 2022 til 
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alle de frivillige, jer som deltager i udvalgs møder, til vore samarbejds-
partnere i og omkring hallerne, DGI, HRØ og Hørsholm kommune, Fre-
densborg kommune og sponsorer. Kæmpe tak til HUI BANKO OG HUI s 
Venner for tilskud til vores aktiviteter, uden jeres bidrag ville vi ikke kun-
ne sende så mange børn på ture. Der skal også lyde en stor tak til træne-
re, holdledere, forældre, ja alle som hjælper HUK med kørsel opbakning til 
arrangementer osv. 
 
Lars Haag og Per Jacobsen 
20 februar 2023  


