
Skalborg Håndbold 

MØDEREFERAT – GENERALFORSAMLING  

Torsdag den 6. februar 2020 

 

Referent: Simon Jensen 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af regnskab/budget 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af udvalgsmedlemmer 

På valg er:  

Udvalgsmedlem Michael Dollerup Møller (modtager genvalg) 

Udvalgsmedlem Mads Kjær (modtager genvalg) 

Udvalgsmedlem Laila Dahl Iversen (modtager ikke genvalg) 

Udvalgsmedlem Kathrine Dorff (modtager genvalg) 

7. Eventuelt 

 
1. Valg af dirigent: 

Ove Sørensen blev valgt til dirigent for generalforsamlingen. 

 

2. Formandens beretning: 

Dagen er kommet, tarteletterne er indtaget i rigelige mængder - og vi er nu klar til at gå i 

krig med de officielle forskrifter.  

 

Jeg, som konstitueret formand, kan se tilbage på nok en glimrende sæson i Skalborg 

Håndbold. Jeg indledte godt nok sidste års beretning med at vedkende mig, at det skulle 

være slut med formandsforpligtelserne - men ja, I har ikke kunnet slippe af med mig 

endnu. Om end jeg jo heller ikke har lyst til at slippe Skalborg Håndbold helt.  

 

Jeg vil starte med at takke de mange frivillige kræfter, der i høj grad bidrager til at drifte 

vores håndboldafdeling i Skalborg Sportsklub. Både bestyrelsesmedlemmer, trænere og 

andre frivillige kræfter fortjener et kæmpe skulderklap for deres enorme indsatser - på 

banen såvel som uden for banen. Det er sådanne mekanismer, der er med til at holde 

hjulene kørende i en frivillig forening.  

 

Hernæst vil jeg gerne rette fokus lidt mod vores børnehåndboldafdeling, som i disse tider 

undergår spændende, positive forandringer. Vi har fået startet Trille Trolle-håndbold op for 

de allermindste håndboldspillere i alderen to til fem år, ligesom U9-pigerne ihærdigt klør på 



med masser af stævner og gode træninger. Lige så arbejder vi intensivt på at få vores U9-

drengehold op at køre - noget vi håber på at realisere inden eller umiddelbart efter 

sommerferien.  

 

På HåndboldFitness-fronten er tingene og omstændighederne mere eller mindre status quo. 

Vi har forsøgt at skabe noget mere opmærksomhed om, at håndbold også godt kan spilles 

om onsdagen i Skalborg Sportsklub - og det vil vi ihærdigt blive ved at konstatere.  

 

På ungdomssiden i håndboldsamarbejdet Team Aalborg SV bestrider vi fortsat to U17-

pigehold og et U19-pigehold - med forhåbning om at kunne tilknytte en drengeafdeling på 

den anden side af sommerferien. Resultatmæssigt og socialt går både ambitioner, 

forventninger og realiteterne fint i hånd - forhåbningen om at kunne tilbyde et 

breddemæssigt håndboldtilbud til områdets teenagepiger og -drenge synes efterhånden at 

have etableret sig i håndboldlandskabet.  

 

Hos seniorerne sikrede damerne sig en oprykning til den højeste rækkeplacering i mange 

år. Samtidig kan vi stadig bryste os af to succesfulde seniortrupper med masser af 

spillertilknytning - og ikke mindst fællesskab og et unikt sammenhold på tværs af både 

hold og køn.  

 

Special Olympics er en succeshistorie for sig. Dannet på et grundlag udelukkende af spillere 

fra Skalborg Sportsklubs fodboldafdeling har de overført deres boldtalenter fra 

græsbanerne og taget dem med ind på halgulvet. Det blev til en guldmedalje i regionens 

bedste række i marts og om lidt over en måned stiler Special Olympics-drengene igen mod 

den øverste plads på skamlen. Og de ligger lunt i svinget til det.  

 

Mod slutningen af 2019 afviklede vi traditionen tro både gavespil og juletræssalg. Der skal i 

henhold til gavespillet lyde en stor tak til Ove og Karin for en hulens masse forberedende 

og forudgående arbejde - uden jer var der ikke noget gavespil. I juletræssalget viste 

seniorafdelingen i vid udstrækning nok engang stort format, da de trak et stort læs for at 

gennemføre årtiets sidste aktivitet for håndboldafdelingen.  

 

Som vi sidder her i dag kigger vi frem mod en spændende afslutning på diverse turneringer 

for vores ungdoms- og seniorhold - ligesom U9-pigerne og Special Olympics forhåbentlig 

får nogle gode håndboldoplevelser til deres afsluttende stævner.  

 

Slutteligt skal der lyde et ’tak for denne gang’ til Laila, der pr. dags dato stopper i 

bestyrelsen - et stort skulderklap skal gives til Laila for hendes herlige og flittige 

engagement i bestyrelsesarbejdet i Skalborg Håndbold. Vi håber alle sammen en dag, at du 

genfinder tiden til at give dit besyv med i bestyrelsessammenhæng igen.  

 

Med ønsket om en fortsat god forårssæson til alle vores medlemmer, trænere og ledere 

Beretningen blev fremlagt af formanden - uden yderligere spørgsmål.  

 

3. Godkendelse af regnskab/budget: 

Håndboldafdelingen kan for regnskabsåret 2019 fremlægge et negativt resultat for de 

forgangne tolv måneder - et femcifret underskud, lidt større end 2018.  

 

Imidlertid kan dette delvist forklares med, at Skalborg Håndbold - i forbindelse med 

holdfællesskabet Team Aalborg SV, der foregår i samarbejde med St. Restrup IF og 

Svenstrup Godthåb IF - har lagt ressourcer ud for stort set alle investeringer i 

holdfællesskabet.  

 

Dette har derfor en afgørende betydning for tallet på bundlinjen i håndboldafdelingen, da 

der først afregnes med de to andre håndboldklubber efter sæsonens afslutning i april.  



 

Det er om end meget opmuntrende at notere sig, at håndboldafdelingen - trods den relativt 

lille størrelse - stadig gør sig så godt bemærket på aktivitetsplanen, hvor den er den 

afdeling, der trækker allerflest timer og penge ud af aktivitetsplanen.  

 

Det er værd at notere sig, at stigningen i lokaleleje skyldes en opkrævning fra 

regnskabsåret 2018, der først er bogført i dette regnskabsår.  

 

Herefter blev regnskabet godkendt efter en række spørgsmål fra Ove Sørensen og Karin 

Sørensen vedrørende årets gavespil og bogføringen heraf.  

 

Budgettet blev afslutningsvist fremlagt - akkompagneret af et enkelt spørgsmål fra Michael 

Dollerup Møller vedrørende budgetteringen af dommerudgifter for det nye regnskabsår.  

 

4. Fastsættelse af kontingent: 

Ingen ændringer.  

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

Der er ingen forslag indkommet – derfor ikke noget at behandle. 

 

6. Valg af udvalgsmedlemmer: 

Michael Dollerup Møller, Mads Kjær og Kathrine Dorff ønskede alle genvalg - og blev alle 

også genvalgt til bestyrelsen.  

 

Laila Dahl Iversen ønskede ikke genvalg og trådte derfor ud af bestyrelsen pr. d.d. Laila 

skal have en stor tak med på vejen for hendes ihærdige og strukturerede 

bestyrelsesarbejde i Skalborg Håndbold - og på vegne af hele bestyrelsen ønsker vi hende 

alt godt i fremtiden; hvor hun dog også fortsætter som spiller for dameseniorerne.  

 

Der er endnu ikke fundet en afløser på formandsposten for den konstituerede formand - og 

bestyrelsen konstituerer således sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde og udpeger 

herefter en konstitueret formand.  

 

Herudover ønskede både Christine Juhl Christensen og Kristoffer Hedegaard at indtræde i 

bestyrelsen - de blev begge valgt ind.  

 

7. Eventuelt 

Laila Dahl Iversen kom indledningsvist med et opråb om fortsat at engagere sig i 

håndboldafdelingens aktiviteter og arrangementer. Det er vigtigt for at holde 

håndboldafdelingen i live, at afdelingen besidder aktive medlemmer.  

 

Simon informerede hernæst om, at hovedbestyrelsen i Skalborg Sportsklub afholder 

generalforsamling tirsdag den 25. februar klokken 19:00.  

 

Slutteligt takkede Ove Sørensen for god ro og orden hos de fremmødte 20-25 personer - et 

meget positivt fremmøde sammenlignet med tidligere år.  

 


