
Referat af Generalforsamling i håndboldklubben ØHK Hedensted 
mandag d. 30. september 2019

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Eventuelt.

Referat:

1. Valg af dirigent.

Lisa Damgaard blev valgt som dirigent, og konstaterede at indkaldelsen til generalforsamligen er sket 
rettidigt, samt at dagsordenen er i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.

Beretningen blev godkendt - den er vedlagt referatet.

Efter formandens beretning delte flere bestyrelsesmedlemmer og deltagere på generalforsamlingen 
betragtninger vedr. medlemstal og fastholdelse af medlemmer.

Medlemstallet er steget i 2018, men det ser desværre ikke ud til at det fortsætter. Bestyrelses har sat flere 
aktiviteter i gang med henblik på at øge medlemstallet, bl.a. håndboldkaravane ligesom der er planer om et 
skolehåndboldstævne å la det vi kender fra fodbold. Det er også vigtigt at kigge på hvordan man kan 
fastholde de 13-18 årige i klubben, både de meget ambitiøse og de, som bare synes det er fedt at spille 
håndbold. Der kom forslag om årgansmøder på årgangene omkring årsskiftet for at forventningsafstemme 
næste sæson.

Bestyrelsen har dog valgt at forsøge at bygge op nedefra og arbejder på at udvide håndboldkaravanen til 
flere skoler i kommunen.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse:

Birigtte Hansen fremlagde årsregnskabet som viser et resultat på 105.706 kr. Det har ikke været 
intentionen at ende med så stort et overskud, men sammen med de i beretningen nævnte events, pasning 
af kommunens affaldsøer og en tilgang af medlemmer i et år uden de store udgifter (til f.eks. tøj) ender vi 
med et overskud.

4. Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag modtaget.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

På valg var Birgitte Hansen, Martin Damgaaard og Line Beuchert - de modtog alle genvalg. Bestyrelsen har i 
et år manglet et medlem, men det lykkedes heldigvis at finde et sådant - Preben Nielsen blev valgt som nyt 
medlem af bestyrelsen.



Følgende blev valgt som suppleanter:

1. suppleant-Tobias Venø Holland
2. suppleant - Lisa Damgaard

6. Valg af revisor og suppleant:

Jacob Møberg modtog genvalg som revisor og Evan Mahler modtog genvalg som revisorsuppleant.

7. Eventuelt:

Ungetrænere er vigtige for at fastholde spillere i klubben - det gør en forskel at have nogle 
rollemodeller at se op til. Man kan evt. forbedre deres vilkår ved at give dem lidt i løn og tilbyde 
dem diverse kurser. Det er et bigtigt forkuspunkt for bestyrelsen.


