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Generalforsamling  

Rødbyhavn Sportshal, 26. maj 2021 kl. 19.00 
 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Jens Hansen. Forslaget blev vedtaget. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via Facebook den 8. maj.  
Dirigenten sikrede sig, at alle overholdt restriktioner i forhold til Corona.  
 
 
2. Formandens beretning 
Formanden aflagde sin beretning:  
Sporten i år bliver meget kort at berette om, for der er stor set ingenting at sige. Kort opstart af træningen, 
og så et par kampe, for seniors vedkommende. Ungdommen nåede lige lidt træning/social hygge her til 
sidst, udenfor og med meget stor succes – der var super god opbakning fra forældre og børn. 
Derfra er der ikke så meget mere at berette vedr. det sportslige, udover at holdene har holdt en meget 
beskeden afslutning, kun for det enkelte hold hver for sig. 
 
Til gengæld så har vi haft et helt vildt fyrværkerisalg, hvor man godt kan sige det hele sprang i luften. Der 
blev sprunget alle salgsrekorder. En kæmpe tak til alle jer der var med i kampen i år, det var en mega god 
indsats der trak tænder ud alle dagene. 
 
Lalandia cup måtte aflyses da vi ikke måtte samles så mange pga. Corona. Vi har dog kunnet søge puljer, og 
vi har faktisk fået dækning for hvad der svarer til hvad vi kunne have tjent på Lalandia Cup. Lalandia cup 
2021 bliver afholdt som planlagt og derfor er Lalandia cup-udvalget i fuld gang med planlægningen. Så giv 
den fuld gas, I er mega gode til det og jeg har fuld tiltro til jer. 
 
Så er der kun tilbage at sige kæmpe tak til alle medlemmer for at bakke os op i denne tid. Og så glæder jeg 
mig bare til den kommende sæson, der bliver spændende at følge/udvikle sammen med jer. 
 
Tak for i år, vi ses til næste sæson. 
 
Der blev spurgt ind til om det var bekræftet, at Skørringe Turistbusser kan dække transportbehov til 
Lalandia Cup i år.  Det er bekræftet.  
 
Beretningen blev godkendt.  
 
 
3. Regnskab/Budget 
Kassereren fremlagde regnskabet i hovedpunkter.  
Regnskabet viste et overskud på 26.058,61 kr., til trods for en rolig sæson uden store aktiviteter. Dette 
skyldes dels, at vi har fået dækket tab ved Lalandia Cup og har haft et godt salg på fyrværkeri, samtidig med 
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at der kun har været beskedne udgifter. Vi har haft stor opbakning fra medlemmer, som er forblevet hos os 
på trods af lavt aktivitetsniveau grundet Corona.   
 
Der blev spurgt til hvorvidt niveauet fastholdes for så vidt angår tilskud fra TSØ. Det vil fremadrettet udgøre 
35.000,- kr. pr. år. Samarbejdsaftale er blevet revideret, da den gamle var forældet. I den forbindelse er der 
også korrigeret i tilskudsbeløbet. 
 
Udgifter til E-sport er brugt på indretning af lokale på 1. salen i hallen, herunder indkøb af PC og andet 
relevant udstyr til 6 stationer. Der vil blive tilmeldt 2 E-sportshold til turnering, og der vil være træningspas, 
som både inkluderer PC-træning og fysisk aktivitet i hallen. Der er uddannet 5 E-sports instruktører, som 
skal stå for det. Der blev spurgt ind til tanken bag opstart af E-sport i Rødby Håndboldklub. Ikke alle dyrker 
”traditionelle” sportsgrene mere, og Rødby Håndboldklub vil gerne aktivere nogle unge mennesker, som 
ellers sandsynligvis ikke ville være i foreningsregi.   
 
Der blev stillet spørgsmål til betaling af minusrente for indestående i banker? Det blev foreslået, at 
bestyrelsen overvejer om der kan gøres noget for at undgå det, ved at fordele midlerne i forskellige banker. 
 
 
Generalforsamlingen godkender regnskabet. 
 
 
Kasseren fremlagde næste års Budget:  
Der budgetteres med et overskud på 5000,- kr.  
 
Der blev stillet spørgsmål til det relativt lille beløb afsat til ungdomsafdelingen. Rødby Håndboldklub har 
desværre ikke helt så mange ungdomshold som tidligere, og har derfor heller ikke helt så mange udgifter. 
De årgange, hvor vi har mange spillere er primært de små hold, hvor der ikke er de samme udgifter til 
turnering, tøj m.v.  
 
Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning.  
 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår, at kontingent for U13 sættes op til 700,- kr. årligt, og at U15 og U17 nedsættes til 
samme beløb. Dette for at ensarte kontingent for de årgange, som har ens niveau i omkostninger.  Øvrige 
hold foreslås fastholdt på nuværende niveau.  
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.  
 
 
5. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
 
6. Valg af formand 
Tobias Gullits ønsker genvalg.  
Tobias fik genvalg. 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Mette Pedersen, Christoffer Munk og Poul Petersen er på valg, og ønsker genvalg.  
De blev alle genvalgt. 
Marianne Jørgensen er på valg og ønsker ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslår Stine Bech, som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.  
 
 
8. Valg af 2 revisorer 
Bestyrelsen foreslår Erik Frydendahl og Lars Jensen.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
 
9. Eventuelt 
Rødby Håndboldklub har i år valgt at inkludere Floorball i klubbens aktiviteter, og har tildelt dem 1,5 time af 
klubbens træningstid sent onsdag. De passer sig selv, og har selv haft udstyr med. Formålet har været at 
give dem mulighed for at dyrke deres sport, uden at skulle etablere en selvstændig forening. Hvis de ønsker 
det, vil der dermed også være mulighed for tilmelding til turnering m.v.  
 
Der blev spurgt til overvejelser omkring opstart ovenpå Corona-pause. Der er tænkt i noget festlig opstart i 
forbindelse med træningsstart. Måske kunne det også bruges til rekrutteringsformål.  
 
Både på U9 og U11 er der kommet en del nye spillere i forbindelse med udendørstræningen sidst på 
sæsonen. Langt størstedelen er af anden etnisk herkomst, hvilket giver lidt udfordringer både sprogligt og 
kulturelt, samt i forhold til forståelse for hvad det vil sige at være en del af en håndboldklub. Det er 
trænernes vurdering, at der nok skal en ekstra indsats til at få disse spillere gen-aktiveret på den anden side 
af sommerferien, samt for at fastholde dem i klubben. Klubben tager kontakt til Kultur og Fritid med 
henblik på at få afklaret om der er nogen mulighed for at få assistance fra kommunen til at nå ud til 
forældrene og til at fastholde børnene.  
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.00. 

 


