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Generalforsamling  

Rødbyhavn Sportshal, 23. maj 2018 kl. 19.00 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Jens Hansen. Forslaget blev vedtaget. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via Facebook.  
 
 
2. Formandens beretning 
Formanden aflagde sin beretning:  
 
Endnu en Spændende sæson er gået og det har været en god sæson med gode resultater både inden og 
udenfor banen. 
 
Dameafdelingen: 
Kvaldamer har rykket helt vildt og leveret et super flot resultat, og med ganske få svipsere er jeg sikker på 
det var blevet til oprykning. Men det er sundt at bygge et godt fundament, og en 3 plads i år er rigtig flot, så 
vi er meget spændte på at følge dem til næste sæson 
Serie 4 Damer de har bare et kanon hyggehold og de leverer også rigtig gode resultater. Igen i år blev det til 
en 1 plads i rækken, men dog ikke til nogen pokal i år, men super flot og dejligt med sådan et hold i 
klubben. 
 
Herreafdelingen: 
Herre serie 2 har vist rigtig mange gode ting, og vil blive et hold med rigtig mange muligheder. Det har 
været en blandet flok med unge og gamle, trænings indsatsen har været lidt faldende henover sæsonen 
eftersom vi ikke kunne rykke op til serie 1. pga. at vi tidligere på sæsonen måtte trække 3 div. Holdet. Vi 
slutter på en flot 2. plads, men må desværre give kvalkampene til Eskilstrup. Men som tidligere nævnt er 
det sundt at bygge et godt fundament, så jeg er sikker på, at vi nok skal se mange gode resultater herfra i 
fremtiden. 
Herre serie 4 startede som torden og lynild, men ender desværre med at tabe pusten lidt, og ender på en 4 
plads. Der har faktisk været en rigtig god træningsindsats fra gutterne - der var rigtig mange på et 
tidspunkt. Også her gik ballonen lidt tør for luft til sidst, men tak for en god indsats. 
 
Ungdomsafdelingen: 
Ungdommen ser rigtig god ud, der er generelt mange på alle holdene, og der er blevet skabt rigtig mange 
venskaber. Fantastisk at se en ungdomsafslutning, hvor vi er alt fra u6 til u14 og alle tager sig af hinanden - 
det er noget, der fortæller lidt om, hvor godt man har det her i Rødby Håndboldklub. Så mange tak for det 
både til ungdomsteamet, trænere, spillere og forældre, og tak for et godt samarbejde… 
 
LalandiaCup: 
Lalandiacup fortsætter selvfølgelig bare med at køre derudad. Der arbejdes på nye spændende tiltag som 
bliver spændende at følge. Stævnet har genereret et flot overskud, som faktisk procentvis er på noget af 
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det højeste, så der arbejdes i den rigtige retning. Godt kæmpet af udvalget og alle der hjælper - jeg ved det 
er hårdt slid, men i kan det skidt  
 
Cafeteria: 
Cafeteriet skal have en ekstra stor ros i år, for de har formået at vende et lille underskud til et overskud, og 
det er faktisk rigtig flot! Det er nemlig gjort uden at skære i udvalget i cafeteriet, men ved at blive bedre til 
indkøb. Så det er rigtig flot arbejde af Conny og alle hendes medhjælpere. Vi er glade for at have jer, og det 
er dejligt altid med et fint smil og dejligt humør fra jer, mange tak! 
 
Regnskab: 
Som I vil se senere, giver regnskabet et flot plus må man sige. Men lad os ikke forblænde - det er nemlig 
sidste år, hvor der er mulighed for at få midler fra tipspengene. Så næste år skal der tænkes nye tanker og 
ideer. Og vi har taget lidt hul på det i form af, at vi har gang i en nytænkende visionsplan for klubben. 
 
Og til sidst, men ikke mindst skal vi sige en stor tak til alle jer frivillige, der har været med til at hjælpe os 
igennem sæsonen. I er vores inspirationskilde og det er helt klart jeres fortjeneste, at vi er hvor vi er i dag i 
Rødby håndboldklub. Så en kæmpe stor tak til jer - uden jer, var der ikke nogen Rødby Håndboldklub. 
 
Tak for en spændende sæson og jeg glæder mig til endnu en. Rigtig god sommerferie til alle 
 
 
 
Der blev spurgt ind til visionsplan. Formanden kunne berette, at den stadig er på så tidligt et stadie, at der 
ikke kan siges så meget om det på nuværende tidspunkt. Den vil blive fremlagt så snart, den er klar til det. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
 
3. Regnskab/Budget 
Kassereren fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på ca. 203.880,29 dkr 
Den store post på indtægtssiden er tilskud fra Danske Spil, som udbetales for sidste gang i år, samt 
aktiviteter (Lalandia Cup mm.). Derudover er der sparet en del penge ved, at klubbens 3. divisions hold 
måtte trækkes i starten af sæsonen. Vi har ikke handlet så meget tøj og udstyr i år, da de fleste hold fik nyt 
sidste år. 
 
Bemærkninger til regnskab:  
Det er ikke nødvendigvis meningen, at klubben skal give så stort et overskud. Men det skyldes til dels de 
aktiviteter vi har planlagt, som har generet overskud til klubben. Det er et fint signal at sende til de frivillige 
der lægger et stort stykke arbejde i at hjælpe med de aktiviteter.  
 
Hvad gøres der i forhold til uddannelse af trænere, for at sikre et godt fundament for videre udvikling? 
Træneruddannelse og -udvikling indgår som et element i visionsplanen, som vil blive færdiggjort senere på 
året. Der kunne måske hentes hjælp udefra til det arbejde – også selvom det koster lidt penge. 
 
Ellers et flot regnskab, hvor der er plads til at gøre noget ekstraordinært.  
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Kasseren fremlagde næste års Budget:  
Der budgetteres med et overskud på 5000,- dkr  
 
Generalforsamlingen godkender regnskab og budget. 
 
 
4. Næste års kontingent 
Bestyrelsen foreslår, at kontingent fastholdes på det nuværende niveau. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
 
5. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
 
6. Valg af kasserer 
Lone Mortensen Kruse ønsker genvalg.  
Lone fik genvalg. 
 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Trine Jensen, Jørgen ”Dalle” Nielsen og Jimmy Jensen ønsker alle genvalg. 
Alle blev genvalgt. 
Leif Erik ”Luffe” Nielsen ønsker ikke genvalg.  
Jacob Løye og Jacob From er udtrådt af bestyrelsen i indeværende periode. Der er ikke indtrådt andre i 
deres sted. 
Bestyrelsen består dermed af 7 medlemmer, hvilket er minimum i henhold til klubbens vedtægter. 
 
 
8. Valg af revisorer 
Bestyrelsen foreslår Erik Frydendahl og Lars Jensen.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
 
9. Eventuelt 
Der blev spurgt ind til antal medlemmer. Klubben har ca. 160 medlemmer, inkl. passive medlemmer.  
 
Største udfordringer for klubben er, at der ikke er mange unge i de sene ungdomsårgange. Der skal skabes 
en kultur der gør, at de unge mennesker hænger ved, og kommer tilbage efter efterskole osv. Det kunne 
overvejes om der evt. kan hentes spillere via et samarbejde med Bindernæs Efterskole? 
Det kunne være en idé at arbejde med en rød tråd gennem klubbens hold. Evt. hente inspiration andre 
steder fra, som f.eks. GOG. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Generalforsamlingen afsluttet 19.55 

 


