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MØDEREFERAT – GENERALFORSAMLING  
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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 Jakob Andersen - modtager ikke genvalg 

Udvalgsmedlem Ove Sørensen – modtager ikke genvalg 

7. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent: 

Ove Sørensen blev valgt til dirigent for generalforsamlingen. 

 

2. Formandens beretning: 

Endnu et år er gået i Skalborg Håndbold-regi - og der er både resultat- og 

organisationsmæssigt sket flere ting, der er værd at benævne i denne årsgennemgang.  

 

Jeg har dog mod på meget mere - og de forestående problematikker og opgaver, vi står 

over for i Skalborg Håndbold, finder jeg alle sammen både udfordrende og interessante!  

 

Eksempelvis slås vi stadig med en stadigt svindende ungdomsafdeling, der - udover et 

sammenbragt U14-pigehold og et mindre U8/U10-mixhold - ikke består af meget. Vi står 

derfor i håndboldbestyrelsen overfor et meget spændende forløb og en mindst lige så 

spændende og omfattende opgave for at få genetableret ungdomsafdelingen i Skalborg 

Håndbold - og lige så bibringe og integrere en Skalborg Håndbold-kultur og -ånd for den 

fremtidige ungdomsafdeling.  

 

Netop dette projekt har jeg stor tiltro til, at vi kan lykkes med - i hvert fald er ressourcerne 

store og tiltagende, initiativtagerne er flere og ønsket om en bedre fremtid for ungdommen 

i Skalborg Håndbold er i særligt høj grad til stede!  

 

Når det er sagt og skrevet, skal jeg som formand imidlertid også gøre opmærksom på 

vores seniorafdeling samt HåndboldFitness-hold i Skalborg Håndbold - for her er tilstanden 

kun til at blive glad af og yderst benovet over. Således tæller HåndboldFitness-holdet nu 



over 15 aktive medlemmer - og stadigt flere søger til for at prøve samt udfordre konceptet 

PPP; ”Puls, Power og Play”.  

 

Samtidigt er seniorafdelingen i håndboldafdelingen i rivende udvikling - medlemstilgangen 

over de senere år her har været ovenud fantastisk. Samtidigt er det kun at tage hatten af 

for det sociale arbejde, der også udføres på de to mandskaber, som gør en dyd ud af at 

afholde arrangementer på tværs af hold og køn - og en decideret kultur blandt 

seniormedlemmerne er efterhånden ved at være etableret; til ekstatisk glæde for 

undertegnede. 

 

En anden succes, som fortjener mindst lige så meget opmærksomhed som førnævnte, er 

opstarten af Special Olympics-holdet i håndboldafdelingen. Handicapholdet har været en 

kæmpe succes for Skalborg Håndbold - og Special Olympics-spillerne bidrager med deres 

altid positive humør og sind til, at der er liv og glade dage, når de indtræder hallen til 

enten træning eller kamp. Det er en stor, stor fornøjelse at være vidne til.  

 

Der skal som altid lyde en kæmpe tak til alle de frivillige, der for håndboldafdelingen har 

leveret et stykke arbejde i klubben og fællesskabets tjeneste - det være sig i forbindelse 

med sommerens fremragende afvikling af DGI-landsstævnet eller til ét af de mange større 

eller mindre arrangementer i Agri Nord Idrætscenter.  

 

Jeres indsats er enormt værdsat - ikke mindst af mig som formand - og til stor gavn for 

både håndboldafdelingens medlemmer og regnskab. Uden frivilligheden og uselviskheden 

kunne en forening som Skalborg Sportsklub ikke fungere på det niveau, som den gør i dag.  

 

Vores to årligt tilbagevendende begivenheder - gavespillet i november og juletræssalget i 

december - nød også igen i år stor succes - endda i stor grad, at begge aktiviteter slog 

omsætningsrekord! Det er der som udgangspunkt mange mennesker at takke for - men 

særligt Ove og Karins formidable arbejde med håndboldafdelingens gavespil kan der ikke 

sættes nok pris på! Tak er et fattigt ord i den sammenhæng.  

 

Afslutningsvis skal der lyde en tak til alle håndboldafdelingens trænere, ledere og 

bestyrelsesmedlemmer for endnu et gennemført år i Skalborg Håndbold - og der skal lyde 

en sidste og endnu større tak til Ove Sørensen og Jakob Andersen, 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: 

Enkelte af regnskabets større poster blev gennemgået og udpenslet - og 

håndboldafdelingens omsætning, indtægter og udgifter blev herefter fremlagt.  

 

Regnskabet kunne ikke godkendes grundet at klubbens samlede regnskaber endnu ikke har 

fået revisorens accept. Dette forventes afsluttet på en ekstraordinær generalforsamling 

snarest.  

 

Budgettet blev afslutningsvist fremlagt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent: 



Samtlige kontingenter i håndboldafdelingen hæves med 50 kroner årligt - 25 kroner 

halvårligt ved kontingentopkrævningerne i februar og oktober. Denne handling foretages 

for at finansiere dele af aflønningen af den nyligt ansatte hovedkasserer - og sker i 

overensstemmelse med en beslutning foretaget på hovedbestyrelsesniveau.  

 

Dette giver følgende udviklinger i kontingenttaksterne for håndboldafdelingens nuværende 

hold:  

- HåndboldFitness (HF):  

50 kr. pr. halvsæson -> 75 kr. pr. halvsæson (150 kr. pr. sæson) 

- Børnehåndbold (U6/U8):  

175 kr. pr. halvsæson -> 200 kr. pr. halvsæson (400 kr. pr. sæson) 

- Special Olympics (SpOl): 

200 kr. pr. halvsæson -> 225 kr. pr. halvsæson (450 kr. pr. sæson) 

- Ungdomshåndbold (U10/U12/U14/U16/U18): 

275 kr. pr. halvsæson -> 300 kr. pr. halvsæson (600 kr. pr. sæson) 

- Seniorhåndbold,studierabat (HS, DS): 

275 kr. pr. halvsæson -> 300 kr. pr. halvsæson (600 kr. pr. sæson) 

- Seniorhåndbold, alm. kontingent (HS, DS): 

550 kr. pr. halvsæson -> 575 kr. pr. halvsæson (1050 kr. pr. sæson) 

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

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

 

6. Valg af udvalgsmedlemmer: 

Jakob Andersen udtræder af bestyrelsen pr. d.d. 

Ove Sørensen udtræder af bestyrelsen pr. d.d. 

 

Kathrine Dorff indtrådte i bestyrelsen 

Laila Dahl Iversen indtrådte i bestyrelsen 

Mads Kjær indtrådte i bestyrelsen 

Michael Dollerup Møller indtrådte i bestyrelsen 

 

7. Eventuelt 

- Der blev åbnet med et forslag til det næstkommende HB-møde, hvor en større og bedre 

udnyttelse af KlubModuls regnskabsværktøjer blev efterspurgt. Oprettelsen af flere konti i 

forbindelse med eksempelvis juletræssalget og gavespillet foreslået for at sikre større 

gennemsigtighed og overskuelighed i de enkelte afdelingers regnskaber. Dette skulle også 

gerne bidrage til at kunne sammenligne de enkelte dele i regnskabet på årsbasis.  

 

- Herefter blev der spurgt ind til status omkring U14-pigeholdet - som der endnu er 

uvished omkring, hvorvidt de fortsætter i klubregi eller ej. Og i så fald i hvilket format og i 

hvilket omfang, de måtte fortsætte.  

 

- Klubaftalen med Intersport blev også vendt og drejet i forhold til hvor bundne de enkelte 

afdelinger er af aftalen. Det blev pointeret, at man som afdeling som sådan ikke var bundet 

af aftalen med Intersport - eksempelvis har badmintonafdelingen sorteret den fra og har i 

stedet indgået en aftale med Li-Ning.  

         

- Der blev efterfølgende også spurgt ind til status omkring trænerkonstellationer og 

træneraftaler på de to seniorhold - og her blev det forsikret, at der var lavet egentlige 

mundtlige aftaler med potentielle træneremner til de to hold. Men intet er endnu 

underskrevet, men dette forventes gjort snarest og hurtigst muligt.  

 

- Der blev ligeledes afslutningsvis refereret til et tidligere møde mellem bestyrelsen og JHF-

konsulent Jens Ulnits i forbindelse med at genoprette og vedligeholde ungdomsafdelingen i 



Skalborg Håndbold. Fokus orienterer sig her primært på de alleryngste årgange 

(U4/U6/U8), som gerne skal danne grobund for en opblomstring af Skalborg Håndbolds 

ungdomsafdeling.  

 

- Det blev på falderebet foreslået, om der kunne indgås en form for fælles-kontingent som 

omfatter alle klubbens afdelinger (badminton, fodbold, håndbold, bordtennis, krolf osv.). 

Muligheden har tidligere været oppe at vende på bestyrelsesniveau - men det blev 

samtidigt også pointeret, at der i forvejen eksisterer rabataftaler, hvis man er medlem af to 

eller flere afdelinger i Skalborg Sportsklub.  


