Referat fra generalforsamling i FHH90
Onsdag den 25. august 2021
Dagsordenen:
1.
Valg af dirigent.
Jesper Baltzer blev valgt til dirigent.
2.
Valg af referent og 2 stemmetællere.
Henriette Kringelum blev valgt til referent. Jesper Baltzer blev valg til stemmetæller.
Det blev vurderet, at en stemmetæller var tilstrækkeligt i forhold til fremmøde.
3.
Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede.
Til generalforsamlingen var der fremmødt 13 stemmeberettigede medlemmer.
4.
Beretning til godkendelse.
Lisbeth Hilstrøm fremlagde formandens beretning. Se nedenstående.
“Beretning FHH90 Fløng Hedehusene Håndbold
Vi har haft et noget anderledes år end forventet.
Vi har manøvreret os gennem corona regler, som er blevet ændret inden de første er trådt i
kraft.
Der har været mange skype møder, og beslutninger der skulle træffes, og en del
udfordringer.
Mange aktiviteter blev aflyst, men vi formåede at gennemføre vores håndboldskole i juni,
samt CUP13 i august. Dog med masser af restriktioner.
Trænerne var i nedlukningen kreative og lavede online træning/ og mødtes online.
Vi kom i foråret udenfor og træne sammen, men at spille håndbold med vanter var lidt svært.
Året sluttede med enkelte kampe hvorefter der blev nedlukket igen.
Vi ser frem i 2021 og har masser af aktiviteter på programmet.
Lisbeth Hilstrøm”
Kommentar fra Heidi Bondrup: Håndboldskolen blev som planlagt afholdt i uge 8, 2020 - lige
inden nedluk. Håndboldskolen blev i 2021 afholdt i sommerferien, men dette skyldes
udelukkende Corona nedluk i vinteren 2021.
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5.
Regnskab til godkendelse.
Tom Dibbern fremlagde regnskabet i kassererens fravær. Samlet resultat for 2020 var et
overskud på kr. 63.000. Sammenlignet med 2019 havde vi færre indtægter i 2020, men
samtidig også færre udgifter. Forskellen vurderes hovedsageligt at skyldes Corona
restriktionernes indvirkning på klubbens mulighed for at deltage i aktiviteter.
Største afvigelse fra budgettet var på posterne ang. arrangementer og online booking. Dette
skyldes manglende deltagelse i stævner og cups i 2020. Størrelsen af posten 1055 skyldes
tilskud fra diverse Corona puljer, som man har kunnet søge.
Regnskabet blev godkendt.
6.
Budget for det kommende år.
Tom Dibbern fremlagde budgettet i kassererens fravær. Generelt har bestyrelsen valgt, at
budgettet laves konservativt i forhold til indtægter og mere proaktivt i forhold til udgifter.
Erfaringer fra foregående år viser, at dette giver en robust drift. Der budgetteres dermed
med et underskud på driften for 2021. Klubben ønsker heller ikke at være
formueopbyggende.
Jesper Baltzer spurgte ind til manglende sponsorindtægter. Tom oplyste, at differencen
skyldes en manglende opkrævning af sponsorater. Dette vil ses som en forskydning i 2021.
Tilsvarende har bestyrelsen valgt ikke at lave sponsoropkrævning på grund af manglende
eksponering af sponsorerne pga Corona.
Budgettet for 2021 godkendt.
7.
Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
8.

Valg:
a. Formand (lige år) - ikke på valg.
b. Kasserer (ulige år)
Uffe Hartung Petersen er på valg og genopstiller.
c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
Anne Knudsen er på valg og genopstiller.
Dorthe Hansen er på valg og genopstiller.
d. 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
Michael Dedenroth Svendsen er på valg og genopstiller.
Katja Lund er på valg og genopstiller ikke.
e. Revisorer (for 2 år) se § 14 stk. 7.
f. Revisorsuppleanter (for 1 år) se § 14 stk. 7.

Uffe Hartung Petersen blev genvalgt som kasserer.
Anne Knudsen og Dorthe Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Michael Dedenroth Svendsen blev genvalgt som suppleant.
Terese Fridolin blev valgt som suppleant.
Revisorer og revisorsuppleanter vælges ikke, da vi anvender revisorer fra FHI.
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9.
Udpegning af 2 delegerede til FHI’s delegeretmøde.
Bestyrelsen finder 2 delegerede, når datoen for FHI’s delegeretmøde kendes.
10. Eventuelt.
Lisbeth Hilstrøm sagde tak til Katja Lund for deltagelse i bestyrelsen og for fortsat bidrag
til klubben.
Jesper Baltzer spurgte ind til det manglende fremmøde ved generalforsamlingen.
Jesper Baltzer spurgte ind til status på “Døm Selv” dommere. Heidi oplyste, at et par
forældre og et par spillere har været på dommerkursus, så umiddelbart har vi fire dommere
til rådighed.
Lisbeth Hilstrøm oplyste, at vi har haft mange problemer med at skaffe trænere til klubben.
Det blev kommenteret, at det tilsyneladende er et generelt problem, som mange klubber har.
I indeværende sæson tilbyder vi i holdfællesskab et herre senior hold. Håbet er, at der kan
blive et godt fundament for fremadrettet at kunne tilbyde vores U19 drenge muligheden for
oprykning til senior indenfor klubben.
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