
Skalborg Håndbold
MØDEREFERAT – GENERALFORSAMLING

Søndag den 13. marts 2022

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 Christine Juhl Christensen (modtager genvalg)

Udvalgsmedlem Kathrine Dorff (modtager genvalg)

Udvalgsmedlem Kristoffer Rothaus Hedegaard (modtager ikke genvalg)

Udvalgsmedlem Mads Kjær (modtager ikke genvalg)

Udvalgsmedlem Michael Dollerup Møller (modtager genvalg)

7. Eventuelt

1. Valg af dirigent:
Christine Juhl Christensen blev valgt til dirigent for generalforsamlingen.

2. Formandens beretning:
2021 blev til 2022 for cirka to og en halv måned siden - og håndboldmiljøet er efterhånden
ved at have fundet sig selv igen efter to lange år med corona, restriktioner og nedlukninger.

Det er skønt igen at kunne træne sammen, spille kampe på tværs af kommunegrænser og
have tilskuere i hallen igen.

Samtidig er det også skønt at se, at håndboldaktiviteterne er i fuld gang igen i Skalborg
Håndbold. Både for de helt små i Trille Trolle-universet over U11-pigerne til Special Olymics
og HåndboldFitness samt den stadigt voksende seniorafdeling.

Jeg vil imidlertid også bruge lidt taletid og spalteplads på at fortælle om håndboldafdelingens
to flagskibe uden for håndboldbanen - bankospillet i november og juletræssalget i december.

Gavespillet blev igen en succes efter en pause i 2020, og uden Karin og Oves ihærdige hjælp
var det aldrig blevet til, hvad det blev til - både hvad angår antallet af sponsorgaver og selve
arrangementets størrelse. Så til dem skal der - sammen med de frivillige fra
håndboldafdelingen på gavespilsaftenen - lyde en stor tak for indsatsen.

Selvsamme tak for indsatsen skal der også lyde til alle de frivillige kræfter, der var med til at
sætte barren endnu højere for det traditionelle juletræssalg i adventsweekenderne. Der blev i



2021 slået rekord for salget - endda med flere tusinde kroner. Stor tak til alle de hjælpende
hænder til det!

Og selvom kalenderåret blev indledt med lukkede haller og minus på harpiks, var det dejligt
at se håndboldafdelingen gribe til andre alternativer. Håndboldtræninger blev i flæng rykket
udendørs, og selvom temperaturen flere gange nærmede sig frysepunktet, sled det ikke på
motivationen - tværtimod!

Der er altså godt gang i de forskellige årgange og hold i håndboldafdelingen, og forhåbentlig
fortsætter udviklingen i det spor i den kommende tid - særligt nu hvor corona ikke længere
har samme tag i befolkningen som i de foregående to år.

Slutteligt skal der lyde et stort tak for indsatsen til de to afgående bestyrelsesmedlemmer,
Kristoffer og Mads. Vi har sat stor pris på jeres indsats og hjælp i den forgangne periode.

Med det sagt - og skrevet - er det blot at ønske alle tilstedeværende til generalforsamlingen
og alle medlemmer i håndboldafdelingen en fortsat god håndboldsæson.

Forhåbentlig bliver 2022 endnu et godt håndboldår i Skalborg SK.

Simon Jensen
Konstitueret håndboldformand i Skalborg SK

Beretningen blev fremlagt af formanden - uden yderligere spørgsmål.

3. Godkendelse af regnskab/budget:
Håndboldafdelingen kan for regnskabsåret 2022 fremlægge et større positivt resultat
for de forgangne tolv måneder - et femcifret overskud.

Det er værd at notere sig flotte overskud og indtægter for håndboldafdelingen på
både aktivitetsplanen samt ved det årlige gavespil og juletræssalg.

Regnskabet blev godkendt blandt forsamlingen.

Budgettet blev dernæst fremlagt. Michael spurgte ind til budgetteringen af
dommerudgifter, der er sat lavt i forhold til 2021-regnskabet. Det hænger sammen med,
at Skalborg SKs håndboldafdeling udtræder af Team Aalborg SV-samarbejdet i sommeren
2022 og derfor får markant færre dommerudgifter grundet færre hold i foreningen.

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:
Hverken Kristoffer Rothaus Hedegaard eller Mads Kjær ønskede genvalg til bestyrelsen.
Ingen af dem kunne desværre være med til generalforsamlingen - men de fik alligevel en
anerkendende klapsalve fra den fremmødte forsamling.

Imidlertid blev Christina Hornskov Lyngholm indstillet til en plads i bestyrelsen, og hun
blev efterfølgende valgt ind ledsaget af klapsalver fra den fremmødte forsamling.

Tillige valgte Laila Dahl Iversen på selve generalforsamlingen at genindtræde i
bestyrelsen efter et par års pause. Hun fik også klapsalver med på vejen for sit initiativ.

Længe har der manglet en fast formand efter Simon Jensens egentlige stop for nogle år
siden - men på generalforsamlingen valgte han at genindtræde formelt som formand for
håndboldafdelingen igen. Den beslutning fik også klapsalver med på vejen.



En opdateret oversigt over den nykonstituerede bestyrelse kan findes på klubbens
hjemmeside, www.skalborgsk.dk.

7. Eventuelt
Da de formelle foretagender var gennemgået og overstået, blev ordet givet frit under dette
sidste punkt på dagsordenen.

Der blev først snakket lidt om den forestående trænersøgning til U11-pigerne, som står
uden træner til sæsonen 2022/23. Hvordan sikrer vi, at holdet kan fortsætte i klubben, og
hvordan finder vi en ny træner, blev der spurgt.

Dernæst bragte Anne Sofie Team Aalborg SV på banen - som er et samarbejde opstartet af
SSK, RIF og SGIF tilbage i 2018. Det udtræder Skalborg SK imidlertid fra frem mod
sæsonen 2022/23 efter en fælles bestyrelsesbeslutning.

Laila spurgte efterfølgende ind til, hvad profilen for Skalborg SKs håndboldafdeling egentlig
er - hvad vil klubben, og hvad er vores fokus? Det skal den nykonstituerede bestyrelse
blandt andet forsøge at komme nærmere.

Michael smed derefter et forslag på bordet til senere opfølgning - nemlig ønsket om en
fælles medlemsfest for alle medlemmer i Skalborg SKs håndboldafdeling. Det være som
store som små, unge som gamle. Det tager bestyrelsen med videre i sit arbejde.

Slutteligt bragte Michael også et forslag op om at omstrukturere kontingentsatserne for at
lokke flere seniormedlemmer til. Også det forslag tager bestyrelsen med videre i sit
arbejde.

Dirigent Christine Juhl Christensen takkede afslutningsvis for god ro og orden fra de
fremmødte til generalforsamlingen.


