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Igen i år kan vi se tilbage på en sæson med “fart” på. Det blev desværre ikke til guld i år, 
men jeg håber at alle er tilfredse med holdet og oplevelserne. Jeg er, og mener de 
fortjener stor ros på trods af modgang/skader undervejs. !!
Vi har haft nogle store kampe i Gigantium og ikke mindst på udebaner både i Danmark og 
Tyskland. Lige fra træningskampen i Kiel, til Champions League i Hamborg og Flensborg 
og et glædeligt gensyn med Tre For Arena i Kolding… Ja vi vandt godt nok ikke dernede, 
men det er altid en god udebane tur. !
Vi har på busturene haft stor fremgang i deltagerantallet og det håber vi selvfølgelig 
fortsætter næste sæson. Også i grundspillet hvor de vigtige point frem mod slutspillet jo 
hentes. Vi ved at det betyder utrolig meget for spillere/trænere/klubben at vi er tilstede på 
udebane, så vi håber vi ses til rigtig mange busture i den nye sæson. Dersværre faldt 
Champions League lodtrækningen ikke gunstig ud, set med busturs “øje” men til gengæld 
burde vi kunne gå videre og så er der jo mulighed for at trække et hold som feks Kiel, så  
vi kan sende en bus (eller flere) afsted. !
Tak for opbakningen på busturene, jo flere jo bedre. !!
Mht stemningen i Gigantium, så oplevede vi sidste år at det var som alle pludselig “gik i 
stå” Det var lidt af et chok, da stemningen ellers havde været helt fantastisk hele året. Vi 
tænkte hurtigt og lavede et lille møde efter Barcelona kampen. Det var skønt at høre om 
jeres ideer og ikke mindst at se hvordan alle lige “steppede” op til næste kamp. VI kan 
løfte stemningen i Gigantium, men det kræver vi gør det SAMMEN. Vi arbejder hele tiden 
på at gøre tingene bedre, og vi hører altid gerne fra jer hvis i har ideer. Nogle kan føres ud 
i livet andre kræver lidt tilpasning og nogen kan desværre ikke lade sig gøre. Hvis ikke vi 
hører fra jer, så går gode ideer måske tabt. Det er planen at vi i næste sæson holder et par 
uformelle stemningsmøder i forbindelse med en kamp. !!
På trods at travlhed i årets løb har vi i år udarbejdet strategiplan, forretningsorden, code of 
conduct samt frivilligheds strategi. Nogen vil måske mene at “det går jo godt” hvorfor så 
bruge tid på det? Vi er dog enige om, at det i netop fremgangstider, er vigtigt at man 
tænker “stort” og laver planer for fremtiden. Ellers går man i stå og pludselig går det måske 
ikke så godt længere. Desuden mener vi det er vigtigt at sikre fremtiden i AHS, og samtidig 
gøre det mere gennemskueligt for både medlemmer og samarbejdspartenere, at se hvor vi 
arbejder hen imod. !!
Ud over strategiplanen har vi som nævnt udarbejdet en Frivilligheds strategi.Vi håber dette 
kan hjælpe til at få endnu flere til at give en hånd med i diverse udvalg. Vi har i forvejen 
besluttet at sæsonen 2014-2015 bliver med fokus på de frivillige, og så håber vi strategien 
kan gøre det nemmere at rekrutere. Vi har i forvejen mange hjælpere i forbindelse med 
cafe/vip men har du feks en halv time om ugen og har du lyst til at give en hånd med for at 



AHS kan blive endnu bedre, så lad os høre fra dig. Der kan læses meget mere om det 
hele inde på    AHS´s hjemmeside. Tak til bestyrelsen for det store ekstra arbejde der er 
lagt i udarbejdelsen af disse strategier. Vi er nu godt rustet til fremtiden. !!
Medlemstallet er steget, dette har også betydet flere deltagere på busturene og til vores 
arrangementer. Vi håber og tror dog, vi kan blive endnu flere. Jo flere medlemmer vi får jo 
flere aktiviteter kan vi lave og jo større er grundlaget for deltagere til vores busture. Så hvis 
din sidemand i Gigantium ikke allerede er medlem, så er det nu i skal opfordre ham/hende 
til det. Pr. 1/7 har vi startet et ungdomsmedlemskab hvor unge under 15 kan blive medlem 
for kun 50 kr om året. Vi er allerede mange, men vi kan blive endnu flere. !!
Jeg vil slutte beretningen med at takke alle medlemmer for deres støtte, alle de frivillige 
som gerne tager en tørn for os når det er nødvendigt, om det så er med opsætning af rød 
crepe i Gigantium, maling af banner eller udskænkning af øl, så er i der altid. Og sidst men 
ikke mindst en kæmpe tak for samarbejdet til kontoret. !!
Vi glæder os til at byde jer velkommen til næste sæson som byder på mange spændende 
oplevelser. Det bliver en sæson som kommer til at stå i jubilæets tegn, så glæd jer. !!!!
På bestyrelsens vegne!!
Tina Østergaard!


