
 

Informationsfolder 

 

Hvem er vi? Hvordan gør vi det? Hvornår er der generalforsamling Hvor får vi pengene fra? Af hvem får vi så hjælp? 

 
VHK’s forældreforening blev stiftet i 
december 1988 med det formål at være 
med til at skabe et godt og aktivt socialt 
miljø i VHKs ungdomsafdeling uden at 
tage specielle hensyn til “elite”, men støtte 
bredden. 
 
Forældreforeningens bestyrelse vælges af 
og blandt forældreforeningens 
medlemmer. Vi vil støtte alle ligeligt og vi 
gerne være med til at fremme 
kammeratskabet i ungdomsafdelingen, 
gerne på tværs af hold og alder! 
 

 
Forældreforeningen tilstræber at afholde 
mindst ét arrangement pt. kvartal for alle 
spillere i ungdomsafdelingen. 
 
Af typiske arrangementer kan nævnes 
følgende: 
 
• Ryste sammen arrangement. 
• Juleafslutning. 
• Biograftur 
• Afslutningsfester. 
• Tilskud til stævner. 
 
Vi støtter desuden spillerne til diverse 
stævner og turneringer, ved at give et 
beløb til at nedbringe spillernes egen 
betaling, således at alle har mulighed for 
at komme med. 
 

 
Altid første mandag i december måned kl. 
19.00 i VHKs klublokaler.  
 
Der er en klausul. at medlemmerne af 
VHK’s bestyrelse og ungdomsudvalg ikke 
kan vælges til forældreforeningens 
bestyrelse. Dette gør os uafhængig af 
klubbens beslutninger og er med til at 
fremme vores specielle mål. 
 

 
For at kunne arrangere og finansiere alle 
disse aktiviteter behøver vi penge og aktiv 
støtte ved arrangementer og lign.  
 
Finansieringen klares, udover et 
uvurderligt bidrag fra medlemskontingent 
til forældreforeningen via forskellige aktive 
tiltag fra medlemmerne i 
forældreforeningens bestyrelse. 
 
Således sælges julekalendere i november 
og laver lotteri ved generalforsamlingen 
 
Forældreforeningen afholder et 
håndboldstævne i september måned for 
årgangene lilleput til piger / drenge.  
 
Her skal der bruges en masse frivillige 
hjælpere, bla. til salg på skole, natte- og 
diskotekvagt, hjælpe med mad om 
morgenen på skoler, samt smøre boller til 
frokost samt hjælpe med aftensmaden, 
samt oprydning på skolerne, samt andre 
ting. 
 
Desuden deltager vi som hjælpere ved 
store sports- og koncert arrangementer. 
Hvor vi gerne trækker på assistance fra 
medlemmerne af forældreforeningen. 
 

 
Til vores aktiviteter får vi således hjælp af 
mange personer tilknyttet spillere i 
ungdomsafdelingen, det være sig klubbens 
medlemmer og trænere samt forældre. 
Uden denne hjælp kunne vi ikke arrangere 
alle vore aktiviteter.  
 
Mange tak for hjælpen. 

 

     

Hvad koster det at blive medlem? Et medlemskab koster den beskedne sum af 100,- kr. om året. 

Hvordan bliver jeg medlem? 
Hvis du har lyst til at være medlem af forældreforeningen, kan du indbetale 100,- kr. til Reg. 8214 Konto: 8 214 308 439 mrk. Overførslen med navn og evt. 
hvilket hold.  
Alternativ kan nedenstående blanket benyttes: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Navn: Adresse: Postnr. & By 

     
Mail: Telefon:   Evt. hold: 

    
 

  Dato & underskrift 
 


