Bestyrelsens beretning
til generalforsamlingen
2021
3. marts 2020 holdt vi generalforsamling. 11. marts 2020 blev Danmark lukket ned pga. Coronavirus.
Så det har på alle måder været et helt usædvanligt år - både for Danmark og for Holbæk
Bombers.
Indendørsidræt har hele tiden været en af de aktiviteter, der har været vurderet som alvorligst
ift. at bidrage til smittespredning. Derfor måtte vi se, at floorballen blev lukket helt ned i foråret,
så der hverken kunne trænes eller spilles kampe. Og mens frisører blev åbnet, skoleelever
kunne komme tilbage, studenterfester kunne afholdes, så stod vi sidst i køen af
samfundsaktiviteter, der kunne genåbnes. Vi nåede således slet ikke at kunne genoptage
træningen før vi alligevel skulle gå på sommerferie.
Det var derfor med en vis nervøsitet, at klubbens to hold startede op efter sommerferien og den
lange nedlukningspause. Ville det få konsekvenser for tilslutningen?
Heldigvis viste det sig, at både herresenior og herremotion kunne starte op igen med fint
fremmøde.
Herreholdet fik for første gang i klubbens historie haft mulighed for at kunne afholde begge sine
træninger i Bjergmarkshallen. Timingen kunne næsten ikke have været mere absurd, men det
er utrolig dejligt, at holdet langt om længe nu har mulighed for at spille “rigtig” floorball til
træning. VI håber, det afspejler sig i resultaterne.
Desværre måtte holdet sige farvel til Jesper som træner. Efter en håndfuld år med ansvaret for
træninger og kampe ville Jesper gerne hellige sig rollen som spiller. Bestyrelsen vil gerne sig
mange tak for indsatsen gennem årene, og vi glæder os over, at vi stadig har Jesper i klubben
som spiller og bestyrelsesmedlem.
Det er ikke lykkedes os at knytte en permanent træner til holdet. Martin Madsen har haft
ansvaret for mandagstræningerne, og onsdagstræningerne er blevet varetaget på skift af de
mere erfarne spillere i klubben. Vi er stadig på udkig efter en ny træner, men det er et vanskeligt
marked at operere på, og heller ikke her er vi hjulpet af Corona-situationen.
Motionsholdet har konsolideret sig med fint fremmøde. En håndfuld spillere er stoppet, men det
er opvejet af en god tilgang af nye spillere. Holdet sendte 5 spillere til dgi-stævne i St. Merløse i
september. Efter at have vundet alle kampe i den ordinære turnering, blev finalekampen tabt på
straffeslag.
Begge hold klarede sig fint gennem den delvise nedlukning i efteråret med begrænsning i
deltagerantallet til træningerne, og nu afventer vi at kunne komme til at spille igen.

Motionsholdet kunne dog ikke vente længere og har arrangeret udendørstræning på multibanen
ved Stenhus lørdag formiddag.
Da kommunen fordelte haltider for sæsonen 20/21 fik vi en ekstra haltid på seminariet om
onsdagen, som vi ikke umiddelbart skulle bruge og besluttede at bruge den anledning til at
forsøge at opstarte et motionshold for kvinder. Der viste sig at være stor interesse for initiativet,
og efter et par opstartstræninger lykkedes det at samle en bruttotrup på ca. 15 spillere, hvoraf
nogle var gamle kendinge og andre helt nye ansigter. Efter et par måneder blev holdet
desværre offer for den 2. omgang nedlukning i november, men vi forsøger at holde kontakten til
de pågældende spillere, og så vi kan genstarte holdet, når restriktionerne for indendørsidrætten
ophæves, eller i forbindelse med sæsonopstart 21/22.
Klubbens deltagelse på Roskilde Festival har været en fast begivenhed gennem en del år
efterhånden. Udover at være en god tradition for et hold af faste deltagere, har det også
bidraget substantielt til klubbens økonomi med solide overskud. Festivalen blev som bekendt
aflyst i 2020, og 2021 hænger også i en tynd tråd. Kernen af de faste frivillige, der sædvanligvis
står for klubbens deltagelse, overvejer i øjeblikket, om de ønsker at fortsætte. Bestyrelsen
holder snor i dialogen, men der er åbent for, at nye kræfter kan tage over, hvis nogen skulle
have lyst til dette.
I forbindelse med kontingentopkrævningen besluttede bestyrelsen i lyset af coronasituationen at
lægge sig fast på et billigt sæsonkontingent på 250 for alle hold og aldersgrupper. Nedlukninger
og restriktioner gjorde det usikkert, hvilket tilbud vi ville være i stand til at kunne give
medlemmerne, og vi var også nervøse for frafald i medlemsgruppen.
Alt i alt har det været et udfordrende år for klubben. Der har primært været fokus på at fastholde
den nuværende aktivitet, da det er vanskeligt at iværksætte store nye tiltag i en tid, hvor vi ikke
ved, hvornår den næste træning finder sted. Vi er glade for, at det er lykkedes at holde gang i
de to hold og endda også få en fornemmelse at, at der er et marked for kvindefloorball i
Holbæk. Men vi ser frem til, at det igen er muligt at spille floorball uden begrænsninger.

