Skalborg Håndbold
MØDEREFERAT – GENERALFORSAMLING
Onsdag den 13. februar 2019

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:
Formand Simon Jensen - modtager ikke genvalg
Udvalgsmedlem Cabrina Juliussen – modtager genvalg
Udvalgsmedlem Charlotte Pedersen - modtager ikke genvalg
Udvalgsmedlem Christopher Bergulff - modtager genvalg
Udvalgsmedlem Christian Bjerring - modtager ikke genvalg
Udvalgsmedlem Daniel Christensen - modtager genvalg
Udvalgsmedlem Maja Nissen - modtager genvalg
Udvalgsmedlem Søren Mosbæk - modtager ikke genvalg
7. Eventuelt
1. Valg af dirigent:
Cabrina Juliussen blev valgt til dirigent for generalforsamlingen.
2. Formandens beretning:
Uret har slået, klokken har passeret 19:00 - og det er tid til det årligt tilbagevendende
arrangement, generalforsamlingen i Skalborg Sportsklubs håndboldafdeling. I den netop
overståede periode fra februar sidste år til februar i år er der igen sket mange og
bemærkelsesværdige ting i Skalborg Håndbold.
Først og fremmest markerer denne aften enden på min formandsperiode - for denne gang for Skalborg Håndbold. Det har været fire begivenhedsrige og ikke mindst lærerige år for
mig personligt. Der har været både glædelige nyheder og ressourcekrævende sager - men
alt sammen har det været med til at udvikle mig som menneske og som frivillig i
håndboldafdelingens tjeneste.

Når det er sagt, er det samtidigt også essentielt at holde fokus på bolden - og ikke manden
- i forhold til de aktiviteter, der finder sted i Skalborg Håndbold - og som til stadighed vil
gøre det i mange år ud i fremtiden.
Vi har fået børne- og ungdomsafdelingen med i langt højere grad end i de foregående år.
Der er etableret et U8-pigehold, der både spille- og mængdemæssigt er i rivende udvikling.
U8- og U10-drengene halter godt nok en lille smule efter, om end vi kunne se en tendens
til, at årets ’Håndboldens Dag’-arrangement havde pirret nysgerrigheden ved Skalborgs
yngste drengehåndboldspillere.
Tillige er der - i samarbejde med Svenstrup og St. Restrup - blevet etableret et
ungdomssamarbejde omkring U16- og U18-pigerne i de sydvestlige egne af Aalborg. Det
har givet afkast i tre splinternye ungdomshold, som tit og ofte præsenterer sig i Agri Nord
Idrætscenter til træninger og hjemmekampe.
Selvom haltiderne er pressede, og det kniber med at finde plads til nye håndboldhold i
vores intime og charmerende rammer i Agri Nord Idrætscenter, må vi imidlertid være
fortrøstningsfulde over, at vi alligevel har formået at etablere og fastholde en børne- og
ungdomsafdeling, der pr. dags dato tæller 50-55 medlemmer, inkluderet de mange U16og U18-pigespillere fra Team Aalborg SV-fællesskabet. Det går i den rigtige retning.
I den rigtige retning går det - som altid fristes man til at sige - for håndboldafdelingens
seniormandskaber og HåndboldFitness-hold. Fire seniortrupper kan Skalborg Håndbold til
stadighed præstere - og på HåndboldFitness-holdet er der fuld fart på pulsen, poweren og
play’et hver onsdag aften. Det ser ligeledes rigtig fornuftigt ud på disse fronter - også uden
for banen hvor særligt seniormedlemmerne nyder godt af hinanden på tværs af både køn
og spillertrupper. En decideret forenings- og klubkultur er fremherskende.
Jeg må ej forglemme de hundredvis af timer, håndboldafdelingens frivillige med stolthed og
ydmyghed putter i projekter og arrangementer i Skalborg Håndbold, men særligt også i
Skalborg Sportsklub hvor aktivitetsplanen er en yndet destination for en god håndfuld af
håndboldmedlemmerne. Disse skal der lyde en kæmpe tak til - og mindst lige så respekt
skal sendes deres vej for de mange ulønnede timer og kræfter, de har spenderet på at gøre
Skalborg Håndbold og Skalborg Sportsklub til et dejligt sted at opholde sig.
I den forbindelse er det også relevant at fremhæve det forgangnes års afvikling af
bankospillet i november og juletræssalget i december. Uden ihærdige og flittige indsatser
af håndboldafdelingens mange hjælpsomme medlemmer - med klubkoryfæerne Ove og
Karin Sørensen i spidsen - var disse projekter aldrig hverken lykkedes eller kommet i
stand. I fortjener alle en kæmpe tak for jeres arbejde i forbindelse med disse aktiviteter.
Afslutningsvis skal der lyde en tak til alle håndboldafdelingens trænere, ledere og
bestyrelsesmedlemmer for endnu et gennemført år og endnu en vellykket sæson i Skalborg
Håndbold - og der skal lyde en sidste og endnu større tak til Charlotte Pedersen, Christian
Bjerring og Søren Mosbæk, der fra dags dato fratræder bestyrelsen i Skalborg SKs
håndboldafdeling. Jeres bidrag, inputs og tilstedeværelse er og har været enormt værdsat!
Hertil er der blot afslutningsvis tilbage at ønske god vind fremover til de afgående
bestyrelsesmedlemmer samt ønske en fortsat god forårssæson til alle håndboldsspillere i
Skalborg Sportsklub.
Beretningen blev fremlagt af formanden - uden yderligere spørgsmål.

3. Godkendelse af regnskab/budget:
Håndboldafdelingen kan for regnskabsåret 2018 fremlægge et negativt resultat for de
forgangne tolv måneder - et femcifret underskud.
Imidlertid kan dette 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.
Dog er det opløftende at notere sig, at håndboldafdelingen stadig gør sig gældende på
klubbens aktivitetsplan samt den voksende mængde af sponsorindtægter til tøj med mere.
Tillige har håndboldafdelingen markeret sig med et flot gavespil samt et lige så flot
juletræssalg i 2018.
Budgettet blev afslutningsvist fremlagt.
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:
Simon Jensen fratræder som formand i bestyrelsen pr. d.d.
Charlotte Pedersen udtræder af bestyrelsen pr. d.d.
Christian Bjerring udtræder af bestyrelsen pr. d.d.
Søren Mosbæk udtræder af bestyrelsen pr. d.d.
Simon Jensen fortsætter pr. d.d. imidlertid som konstitueret formand og senere som
bestyrelsesmedlem, indtil der er fundet en holdbar løsning på formandsfronten.
7. Eventuelt
Intet at berette.

