
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Mors-Thy Hånd-
bold får ny administrations-
chef.

Det er bestyrelsesmedlem 
Henrik Hedegaard, der bli-
ver konstitueret på posten 
fra 1. september og foreløbig 
gælder ansættelsen, der er 
på deltid, frem til 28. febru-
ar 2017.

Samtidig med ansættelsen 
af Henrik Hedegaard indle-

des et udviklingsarbejde 
”Mors-Thy Håndbold Strate-
gi 2020” - med det formål at 
udvikle Mors-Thy Hånd-
bolds organisation og relati-
oner til interessenterne på 
Mors og i Thy.

Sammen med bestyrelsen 
skal Henrik Hedegaard - i 
tæt samarbejde med ekstern 
konsulent Per Flemming 
Laursen, ExploreCon – i 
gang med strategiplanen. 
Efter afslutning af udvik-
lingsarbejdet vil bestyrelsen 

primo 2017 indlede rekrut-
tering af en administrerende 
direktør med forventet til-
trædelse 1. marts 2017.

Henrik Hedegaard skal 
særligt varetage opgaverne 
med den videre implemen-
tering af en ny organisati-
onsmodel, sikre fortsat ef-
fektiv drift fremadrettet og 
særligt fokusere etablering 
af en intern salgsorganisati-
on.

Salgsarbejdet er i flere år - 
og indtil 31. maj 2017 - vare-

taget i samarbejde mellem 
Mors-Thy Håndbold A/S og 
den eksterne Team Sponsor 
& Eventmanager-funktion 
ved direktør Gunnar Bruhn 
Simonsen.

Tilfreds formand
Henrik Hedegaard konstitu-
eres til opgaven, fordi han 
har et grundigt kendskab til 
Mors-Thy Håndbolds orga-
nisation, sportslige aktivite-
ter og fremtidige udfordrin-
ger, da han i længere perio-

de har varetaget en række 
lignende opgaver i forbin-
delse med sin opgave som 
bestyrelsesmedlem i selska-
bet.

Formanden for Mors-Thy 
Håndbold, Johannes Søn-
dergaard, udtrykker i en 
pressemeddelelse sin store 
tilfredshed med, at Henrik 
Hedegaard vil påtage sig le-
delsesopgaven, og ser samti-
dig frem til bestyrelsens 
kommende samarbejde med 
Henrik Hedegaard, nu som 

konstitueret administrati-
onschef.

Johannes Søndergaard 
glæder sig også til et kon-
struktivt samarbejde mel-
lem Henrik Hedegaard, 
Gunnar Bruhn Simonsen og 
Per Flemming Laursen. Et 
samarbejde som formanden 
er sikker på vil bidrage til at 
bringe organisationen vide-
re til glæde for alle, der hol-
der af håndbold på Mors og i 
Thy.

Henrik Hedegaard ansat i Mors-Thy
HÅNDBOLD: Mors-Thy ansætter Henrik Hedegaard som administrationschef - og går på direktør-jagt


