Generalforsamling
Rødbyhavn Sportshal, 22. maj 2019 kl. 19.00

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Benny Damgaard. Forslaget blev vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via Facebook den 7. maj.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde sin beretning:
Senior:
Dame serie 4 leverer et flot resultat og slutter på en 2. plads.
Dame serie 2 leverer et flot resultat og slutter også på en 2. plads.
Herre serie 2B leverer et flot resultat og slutter på en 1. plads.
Herre serie 2A leverer et ligeså flot resultat og slutter også på en 1. plads – og rykker dermed op i serie 1.
Det er en rigtig flot sæson der er spillet, og vi er på vej frem. Der er skabt en god grobund for noget godt
håndbold i Rødby de næste par år. Næste år giver lidt mere udfordring til vores herrer, der må siges at have
haft en lidt ”nem Sæson” - det bliver rigtig sundt.
Kæmpe tak til jer trænere/holdledere, der har været ind over holdene. Jeg ved, det er et stort arbejde at få
det hele til at gå op, men i skal vide i har gjort det rigtig godt - det er jeg jer meget taknemmelig for.
Ungdom:
På ungdomssiden bliver der arbejdet hårdt. Vi har haft rigtig gode trænerteams, der kan deres kram. Det er
en fornøjelse at se den energi og det engagement der bliver lagt i Rødby HK’s unge mennesker. Uden jer
kan vi ikke tilbyde noget håndbold til vores børn. Vi kan igen i år konstatere, at der skabes sammenhold og
venskaber for livet ved at spille i Rødby HK. Jeg er stolt af sporten, men mega stolt af at se, at vi i Rødby HK
kan skabe noget helt unikt der kan holde resten af livet…
Cafeteria:
Personalet i cafeteriet skal have en stor ros i år, for jeres flotte arbejde med alle de selskaber, kampe,
træninger, og arrangementer i afholder. Jeg hører kun rosende ord og det er en fornøjelse. Rigtig flot
arbejde! Vi er glade for at have jer, og det er dejligt altid at blive mødt med et godt smil og dejligt humør fra
jer, mange tak.
Regnskab:
Regnskabet ser fornuftigt ud, dog lidt på baggrund af søgte midler til E-sport i den kommende sæson.
Netop E-sport er noget vi har undersøgt godt til bunds, og dermed noget der skal føres ud i livet i den
kommende sæson.
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Og til sidst men ikke mindst, skal jeg 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 stor tak, uden jer var der ikke nogen Rødby Håndboldklub…
Tak for en spændende sæson, jeg glæder mig til endnu en. Rigtig god sommerferie til alle.
Der blev spurgt til Lalandia Cup – hvordan kommer det til at se ud i fremtiden?
Der bliver lagt mange kræfter i Lalandia Cup, men det er også med til at sikre klubben en god økonomi. Der
er derfor ingen planer om at stoppe det, men vi er mere opmærksomme på ikke at have for mange hold
med. Sidste år nåede vi det maksimale antal deltagere (900 personer), i forhold til at sikre fornuftige
overnatningsforhold på skolerne mv. Fra og med i år, bliver det nye årgange (U11 og U13), pga.
aldersændringer i rækkerne.
Trænere efterspørger, at det meldes ud i god tid, hvor mange timers halvagt de enkelte hold skal dække i
forbindelse med Lalandia Cup. Jo tidligere der meldes ud, jo mere realistisk er det for holdene at få dækket
vagterne. I år ligger stævnet den 14-15 september. Endeligt kampprogram er først klar umiddelbart inden
stævnet, men ca. tidspunkter vil godt kunne meldes ud tidligere.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab/Budget
Kassereren fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på 55.404,68 kr.
Cafeteria har givet et overskud på ca. 37.000 kr. (inkl. fyrværkerisalg). Håndbolden har givet en underskud
på ca. 33.000 kr. og E-sport et overskud på ca. 47.000 kr. – fordi der er søgt øremærket til formålet, som
endnu ikke er blevet anvendt.
Balancen er fornuftigt. Vi har midler til at gøre noget, men har brug for hjælp til at få sat tiltag i værk.
Der blev spurgt til tilskud fra TSØ, som i år udgør 0 kr. Moderklubberne har i år besluttet ikke at gøre krav
på tilskud. Der budgetteres med et tilskud igen i det kommende år.
Der blev udtrykt respekt for klubbens bestyrelse og for, at der har været grunde til at træffe den beslutning,
men der blev samtidig gjort opmærksom på, at det kan virke demotiverende for klubbens medlemmer at
bruge en masse tid på frivilligt arbejde for klubben, når der så tages sådan en beslutning. Det tager
bestyrelsen til efterretning, og der arbejdes på at sikre tilskud i den kommende sæson.
Der blev spurgt til, hvorfor der ikke er fremgår transportomkostninger for herre- og dameafdeling. Det
skyldes, at holdene ikke har haft kampe på Sjælland og dermed heller ikke har haft behov for refusion af
transportomkostninger – eller, at de ikke har opkrævet km-penge.
Det bemærkes, at der står 0 kr. ved bøder i herreafdelingen 
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
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Kasseren fremlagde næste års Budget:
Der budgetteres med et overskud på 5000,- kr.

Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingent for enkelte hold ændres, så alle hold fra U15 til og med Herre/Dame
Øvrige betaler samme kontingentsats (800 kr. årligt). Det vil medføre, at kontingentet for U17 og U19
sænkes med 100 kr. til 800,- kr. årligt, samt at kontingentet for Herre/Dame Øvrige stiger med 100 kr. til
800,- årligt.
Det blev bemærket, at nogle af damerne har givet udtryk for, at kontingentet allerede nu er for dyrt og der
er derfor bekymring for om nogle kunne finde på at stoppe ved en kontingentforhøjelse. Især i betragtning
af, at der ikke er blevet trænet ret meget i den foregående sæson. Det er dog primært turneringen, der
koster, og ikke træning. En del er under uddannelse - kunne man overveje studierabat? Det kan være svært
at håndtere i det nuværende system, men det kan undersøges. Bestyrelsen tager det til overvejelse.
Bestyrelsens forslag til kontingentændringer blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

6. Valg af formand
Tobias Gullits ønsker genvalg.
Tobias fik genvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Camilla Pålsen og Heidi Juliussen er på valg, og ønsker ikke genvalg. Derudover ønsker Jørgen ”Dalle”
Nielsen af udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår følgende nye medlemmer i bestyrelsen: Poul ”Polle” Petersen, Mette Pedersen,
Marianne ”Dulle” Jørgensen og Christoffer Munk Petersen.
Bestyrelsen forslag blev vedtaget. Tillykke med valget til de nye medlemmer.
Bestyrelsen består dermed af 8 medlemmer, hvilket er en mere end minimum i henhold til klubbens
vedtægter.
Formanden udtrykte tak til dem, som træder ud af bestyrelsen - for deres indsats de sidste år. De vil være
savnet. Nye medlemmer blev budt hjertelig velkommen.
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8. Valg af revisorer
Bestyrelsen foreslår Erik Frydendahl og Lars Jensen.
Forslaget blev vedtaget.

9. Eventuelt
Der blev opfordret til, at bestyrelsen tager stilling til, om man vil blande sport og politik, eksempelvis ved
uddeling af flyers for politiske partier. Bestyrelsen tager opfordringen til efterretning.
Det blev udtryk ros til bestyrelsen for, at det er lykkes at finde 4 nye folk, som er villige til at gå ind i
bestyrelsen. Det tegner godt for fremtiden.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.10.
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