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Generalforsamling  

Rødbyhavn Sportshal, 10. juni 2020 kl. 19.00 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Jens Hansen. Forslaget blev vedtaget. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via Facebook den 12. maj.  
 
 
2. Formandens beretning 
Formanden aflagde sin beretning:  
 
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 meget taknemmelig for. 
 
Sportsligt 
Damerne har kæmpet hårdt for at kunne stille hold, men det betaler sig at kæmpe sig igennem, for sidst på 
sæsonen kunne Mette høste frugterne, og holdet endte på en førsteplads i S3. Den kommende sæson 
ligner et ungt stærkt hold krydret med lidt erfarne spillere fra bla. vestlolland, så det glæder jeg mig til at 
følge. 
 
Herrerne har leveret helt vilde resultater på banen, hvor de er endt på henholdsvis en første- og en 
tredjeplads. Men de har også leveret resultater uden for banen, og jeg er imponeret over så mange der kan 
samles til træning. Som salut på turneringen formåede Sebastian Bøgvind, lige at samle 150 Rødby folk i 
Ravnsborg hallen til et kæmpe brag, og selvfølgelig til vores fordel, det er en fornøjelse at være med til. 
 
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… 
 
 
Personalet i cafeteriet skal have en stor ros i år, for jeres flotte arbejde med alle de selskaber/ kampe/ 
træninger/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. 
 
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… 
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Og så var vi klar til at afslutte sæsonen med at brag af en afslutningsfest, men som kom Corona og alt blev 
afsluttet meget brat uden noget som helst, så en meget mærkelig/ærgerlig fornemmelse at sidde med 
bedst som vi er færdige… 
Men bare rolig -  vi laver et mega kæmpe brag af en opstartsfest i stedet for, for en fest skal i ikke snydes 
for i Rødby HK. 
 
Tak for en spændende sæson, jeg glæder mig til endnu en. Rigtig god sommerferie til alle. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
 
3. Regnskab/Budget 
Kassereren fremlagde regnskabet i hovedpunkter. Regnskabet viste et overskud på 33.204,38 kr. 
Balancen ser fornuftig ud. Der er økonomi til udvikling, hvis der er gode idéer.  
 
 
Der blev spurgt til årsagen til svingende tal på tilskud fra TSØ. Tilskuddet reguleres fra år til år afhængig af 
forskellige faktorer.   
 
Manglende indtægter på strandrens skyldes, at vi ikke nåede at få os tilmeldt sidste år.  
 
Der blev stillet spørgsmål til negative renter– skyldes det, at alle penge er placeret samme sted? Klubben 
har tidligere haft pengene placeret i to forskellige banker. Begge endte dog med at have negative renter, og 
det blev derfor besluttet at samle det hele i én bank.  
 
Generalforsamlingen godkender regnskabet. 
 
 
Kasseren fremlagde næste års Budget:  
Der budgetteres med et overskud på 5000,- kr.  
 
Der er usikkerhed omkring indtægter, bl.a. fordi klubben har været nødsaget til at aflyse årets Lalandia Cup. 
Denne beslutninger dog først truffet samme dag som generalforsamlingen, og budgettet er derfor lagt 
under andre forudsætninger. Pga. klubbens gode økonomiske situation, kan et år med underskud godt 
håndteres. Det er dog ikke optimalt, og der blev fra generalforsamlingen opfordret til, at bestyrelsen kigger 
på alternative indtægtsmuligheder.  
 
Der vil bl.a. være mulighed for at søge hjælpepakker til dækning af – nogle af de - tabte indtægter i 
forbindelse med aflysning af Lalandia Cup. Det vides dog ikke endnu, hvornår disse udbydes, og hvad 
kriterierne er.  
 
Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning.  
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4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår, at kontingent fastholdes på nuværende niveau.  
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.  
 
Generalforsamlingen konstaterede, at klubbens kontingenter er lave i forhold til mange andre foreninger. 
Det er godt for klubbens medlemmer, men kunne også være et af de parametre, der kan skrues på, hvis 
øvrige indtægter svigter.  
 
 
5. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
 
6. Valg af kasserer 
Lone Mortensen Kruse ønsker genvalg.  
Lone fik genvalg. 
 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Jimmy Jensen og Trine Jensen er på valg, og ønsker genvalg.  
De blev begge genvalgt 
 
 
8. Valg af revisorer 
Bestyrelsen foreslår Erik Frydendahl og Lars Jensen.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
 
9. Eventuelt 
Der blev udtrykt ros til Sebastian Bøgvind, for at skabe engagement omkring klubben via aktivitet på 
Facebook. Det har fået tilskuerantal til at stige. Godt arbejde! 
 
Der blev spurgt ind til status på E-sport. Der er indgået en aftale om samarbejde med DGI og Lolland 
Kommune, hvor vi kan få assistance til at få etableret et fornuftigt setup, og få sparring til det videre forløb. 
Dette arbejde har – ligesom så meget andet - stået lidt stille under Corona, og pga. andre uforudsete 
hændelser. Jimmy og Tobias har netop aftalt et nyt møde i uge 25, hvor arbejdet genoptages. Der er 
kontakt til nogle unge mennesker, som både ønsker at spille og evt. kan uddannes til trænere. 
Etableringsomkostninger fremgår ikke af regnskabet – men det er udelukkende fordi, der endnu ikke er 
foretaget indkøb. 
 
Der blev spurgt til bestyrelsens tanker omkring fyrværkerisalg – har der været snak om at gøre det større? 
Jimmy oplyste om muligheden for, at klubben evt. kan blive et såkaldt MegaStore, hvor der er større 
sortiment. Det ville sandsynligvis ikke betyde voldsomt meget mere arbejde eller meget større 
omkostninger for klubben. Omvendt vides det heller ikke om det kunne give et mersalg i forhold til 
foregående år. Budget for det kommende år har taget udgangspunkt i, at konceptet for fyrværkerisalg er 
det samme som sidste år. Der blev stille forslag om, at bestyrelsen overvejer at arbejde for at blive mega-
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store, med henblik på den vej igennem at modvirke tab af indtægter på Lalandia Cup. Der var forslag om, at 
bruge Facebook mere til at reklamere for fyrværkerisalget, samt evt. laver folder, som kan omdeles eller 
udleveres ved hjemmekampe. Bestyrelsen to forslaget til efterretning.  
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Generalforsamlingen afsluttet kl. 19.50. 

 


