
 
 
 
 
 
 

 
Generalforsamling  

Rødbyhavn Sportshal, 9. maj 2015 kl. 16.30 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Benny Damgaard. Forslaget blev vedtaget. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2. Formandens beretning 
Formanden aflagde sin beretning.  
Hovedpunkter fra beretningen: 
Ungdom:  
Vi har samme antal hold som sidste år, hvilket skyldes et kæmpe stort stykke arbejde fra U-Team og 
ungdomstrænerne, så kæmpe stor ros til dem for det gode arbejde. Vi er meget stolte af, at vi har holdt 
samme niveau som sidste år. Vi havde en fantastisk juleafslutning hvor alle ungdomsspillere var i Brøndby 
og se Kolding-København spille og det er et arrangement, som alle de unge stadig snakker om, det var en 
rigtig dejlig dag for alle. 3 unge drenge har været udtaget til talenttræning og har gjort det rigtig flot.  
Senior:  
Damerne kunne for første gang i mange sæsoner stille med et hold, som kunne spille med om de sjove 
pladser i serie 1. Det blev desværre ikke til en oprykning til kval-rækken, men vi er meget tilfredse med 
pigerne og det kæmpe stykke arbejde de har lagt i træningen, specielt efter jul. Holdet har gennemgået 
noget af et generationsskifte og gennemsnitsalderen har igennem hele sæsonen været under 24 år.   
På herresiden gik vi ind til sæsonen med et nyt hold trænere, både serie 4 og 3. division havde fået nye 
trænere. Serie 4 har haft en god sæson med rigtig mange nye spillere og Thomas Bentø har virkelig fået sat 
et godt hold sammen, som har et godt sammenhold. For første gang i mange år har serie 4 deltaget i 
seniorafslutningen – Tak for det . Kval-rækkeholdet var ny-oprykkere og vi vidste, at det ville blive en 
sæson, hvor der skulle kæmpes hårdt for pointene. Missionen var overlevelse og det lykkedes og vi er 
meget tilfredse med igen i næste sæson at have et 2. hold som spiller i kval-rækken. 
Årsagen til trænerskiftet på 3. division skyldtes Bo Pihls forfremmelse til 2. division og vi er i klubben meget 
stolte af, at vi kan være med til at give Bo muligheden for at træne på højere niveau, det er fuldt fortjent 
efter mange flotte sæsoner i Rødby. Også i 3. division gik vi ind til sæsonen med en forventning om, at der 
skulle kæmpes hårdt for pointene, specielt taget i betragtning af en stor del af stammen fra sidste sæson 
var blevet forfremmet til 2. division. Stor tak til Jan Jørgensen for at træde til som træner, da vi havde 
allermest brug for det, og overlevelsen i rækken blev sikret blandt andet ved brug af hele 38 forskellige 
spillere.  
 
Bemærkninger til beretningen: 
Der blev spurgt ind til håndboldfitness. Det måtte desværre lukke ned i denne sæson, grundet manglende 
haltid, men klubben håber på at kunne finde haltid til at starte det op igen næste år. 
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3. Regnskab/Budget 
Overskud i cafeteriet på ca. 4.000,- kr. 
Samlet overskud på ca. 40.000,- kr., dog er lønninger til ungdomstrænere ikke medregnet. Dette udgør ca. 
25.000,- kr. Der forventes et samlet overskud efter denne udgift på ca. 15.000,- kr. 
Der blev spurgt ind til sponsorater. Som en del af aftalen med TSØ må der ikke tegnes sponsorater i 
moderklubber til TSØ.  
Hvad ligger der under personaleudgifter? Bolde/harpiks til spillere og trøjer til trænere osv.  
Regnskabet blev godkendt. 
Der forventes samme niveau på både indtægts- og udgiftssiden i forhold til næste sæsons budget. Eneste 
ubekendte er hvorvidt Elite Gaming fortsat vil foretage udbetalinger (disse er pt. sat i bero pga. en 
undersøgelse om forkert udbetalt tilskud). 
 
4. Næste års kontingent 
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentsatser. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
5. Ændring af vedtægter 
Bestyrelsen har foreslået ændringer af klubbens vedtægter. Se de foreslåede ændringer på dette link. 
Der var på generalforsamlingen enighed om ændringer. Klubbens vedtægter kræver dog at 2/3 af 
stemmeberettigede kan tilslutte sig. Da der på generalforsamlingen ikke var tilstrækkeligt antal 
medlemmer til stede, vil der i en periode på 2 uger være mulighed for at gøre indvendinger. Hvis dette viser 
sig at være tilfældet, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. 
 
6. Valg af formand 
Thomas Pedersen ønsker genvalg. Genvalg til Thomas Pedersen. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Luffe Nielsen ønsker genvalg. Genvalg til Luffe Nielsen. 
Max Christiansen ønsker ikke genvalg. Da bestyrelsen med vedtagelse af de nye vedtægter er fuldtallig, vil 
der ikke være behov for at finde en erstatning for Max Christiansen. 
 
8. Valg af revisorer 
Bestyrelsen foreslår Erik Frydendahl og Lars Jensen. Forslaget blev vedtaget. 
 
9. Eventuelt 
Ros fra Benny Damgaard for Årets Håndboldforening. Det viser, at man kan nogle ting hernede. Stort 
tillykke! 
Helle Riis Pålsen udtrykte ros for at bestyrelsens fokus er på fremadrettede muligheder. Godt at se, at 
bestyrelsen er synlig og positiv. 
 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Generalforsamlingen afsluttet 17.10 
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http://www.rodbyhk.dk/cms/Clubrodbyhk/ClubImages/Bestyrelsesm%C3%B8der/RHK%20Vedtaegter%20med%20aendringsforslag%20090515.pdf

