
 

HOGAGER GF HAR BRUG FOR DIG OG DIN HJÆLP 
 

Passivt medlem af Hogager GF 

Som de fleste ved, er Hogager Marked aflyst dette år, og grundstenen og midlerne til driften af HGF er derfor ikke til 

stede. Vi har søgt diverse fonde om støtte, men kan ikke regne med fuld kompensation af den manglende indtægt, vi 

har ved markedet. Vi vil få rigtig svært ved at få økonomien til at løbe rundt, og vi er nødt til at forsøge at skaffe rigtig 

meget kapital til driften af klubben. Derfor vil vi udbyde passive medlemskaber, hvor I som privatpersoner kan støtte 

klubben i denne svære Corona tid. Der vil være mulighed for at tegne 3 forskellige passive medlemskaber: Et bronze-, 

et sølv- eller et guldmedlemskab. Der vil være nogle minimale fordele ved at støtte, men pengene vil hjælpe klubben 

rigtig meget. 

Bronze: 1.000,- kr 

Sølv: 1.500,- kr  - udløser personligt kaffekrus og gratis kaffe i Skave hallen. 

Guld: 2.500,- udløser T-shirt, kaffekrus og gratis kaffe i Skave hallen. 

Vi håber på, at I vil tage rigtig godt imod denne bøn om hjælp. 

 

Trænere og holdledere 

Når man er medlem af en forening, er det vigtigt, at man byder ind. Det er hele tanken bag det at have en forening i 

stedet for at være en ”virksomhed”, der udbyder håndbold. Vi mangler hænder til både at træne og være bag ved 

vore ungdomshold. Går du med tanker om at ville hjælpe med en af delene, vil vi tage imod med glæde. Det er ikke 

nødvendigt at have nogen håndboldviden, der er nemlig opgaver til alle niveauer. Der vil fra denne sæson skulle 

findes voksne personer, som skal være bindeled fra deres børns hold og til bestyrelsen. Vi bliver nødt til at løfte i flok, 

for at de unge mennesker kan have den dejlige oplevelse, det er at deltage i en holdsport.  

 

Sponsorudvalg 

Vi har også brug for hjælp til at finde varer og tjenesteydelser til vores årlige Odendo auktion. Det er en af de ting, 

der gør, at vi kan få økonomien til at hænge sammen i klubben. Vi har udskiftning i de folk, som står bag 

indsamlingen til auktionen, og vi er virkelig i knæ, hvis ikke vi får denne auktion til at køre igen i år. Specielt i år er det 

vigtigt, at vi kommer i mål med masser af varer og ydelser. Vi mangler i den grad kapital til drift af klubben. Det kunne 

godt være din hjælp til klubben at hjælpe det team, der er bag ved Odendoauktionen. Du vil i processen blive 

”uddannet” Odendo-indsamler og klædt på til opgaven. 

 

Som I kan læse her, har vi brug for jeres hjælp til at få Hogager GF til at fungere, og vi ser frem til at få en masse 

henvendelser fra jer. Mere information kan indhentes ved formanden Peder Bjerregaard på tlf. 27119928. 

 

Venlig hilsen fra bestyrelsen i Hogager GF 


