Skalborg Håndbold
MØDEREFERAT – GENERALFORSAMLING
Lørdag den 29. maj 2021
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 Cabrina Juliussen (modtager ikke genvalg)
Udvalgsmedlem Christopher Bergulff (modtager ikke
genvalg)
Udvalgsmedlem Daniel Juhl Christensen (modtager ikke
genvalg)
Udvalgsmedlem Maja Luise Nissen (modtager ikke genvalg)
7. Eventuelt
1. Valg af dirigent:
Mads Kjær blev valgt til dirigent for generalforsamlingen.
2. Formandens beretning:
Da jeg i sin tid satte mig ved computeren og skulle forfatte en formandens beretning for det
år, der er gået siden den seneste generalforsamling i februar sidste år, tænkte jeg, at jeg
ville give mig selv en udfordring.
Ordet 'corona' måtte kun fremgå én gang i beretningen - ikke så meget snak om alt det
negative, pandemien har medført for forenings-Danmark og i særdeleshed også
håndboldmiljøet i landet.
Den ene gang er nu allerede brugt ovenfor. Så ikke mere snak om cor..... nårh, nej..
I stedet vil jeg fokusere på de ting, der er sket og har fundet sted i Skalborg Sportsklubs
håndboldafdeling.
Vi har afviklet håndboldafdelingens mest succesfulde juletræssalg nogensinde - alle rekorder
blev slået, og vi oplevede efterspørgsel i vores bod fra flere postnumre end blot vores eget i
9200. Kæmpe cadeau til alle dem, der havde en hånd med i det projekt!
Derudover har der håndboldmæssigt også været en lille smule gang i aktiviteterne på trods
af nedlukninger og restriktioner. Vores seniorhold klarer sig historisk stærkt på både dameog herresiden, og både HåndboldFitness og Special Olympics holder også fanen højt!

På børne- og ungdomssiden er idéerne intakte, og der er bestemt en platform for udvikling
her i både den nære og fjerne fremtid.
Gavespil blev der ikke noget af i det seneste år - men her tager vi forhåbentlig revanche til
november i år.
Revanche tager håndbolden forhåbentlig også i sæsonen 2021/22.
Vi krydser alle sammen fingre for mere normale tilstande efter sommerferien.
Afslutningsvis skal jeg rette en stor tak til fire afgående bestyrelsesmedlemmer - Cabrina,
Christopher, Daniel og Maja. Tusind tak for jeres indsats i bestyrelsen med diverse opgaver
og projekter!
Tak for ordet.
Beretningen blev fremlagt af formanden - uden yderligere spørgsmål.
3. Godkendelse af regnskab/budget:
Håndboldafdelingen kan for regnskabsåret 2020 fremlægge et mindre negativt
resultat for de forgangne tolv måneder - et firecifret underskud.
Der har ikke været meget aktivitet i håndboldafdelingen - eller på aktivitetsplanen for
den sags skyld. Netop på aktivitetsplanen plejer håndboldafdelingen at hente en stor
del af afdelingens indtægter, og de har desværre været svigtende i år.
Dog er det værd at notere sig en flot indtægt fra juletræssalget, der oversteg alle
forventninger.
Herefter blev regnskabet godkendt uden yderligere spørgsmål fra forsamlingen.
Budgettet blev dernæst fremlagt. Birgitte pointerede, at håndboldafdelingen skulle blive
bedre til at søge støtte fra Støtteforeningen til rejser, arrangementer og lignende. Det
bliver taget til efterretning.
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 Cabrina Juliussen, Christopher Bergulff, Daniel Juhl Christensen eller Maja Luise
Nissen ønskede genvalg til bestyrelsen. Ingen af dem kunne desværre være med til
generalforsamlingen - men de fik alligevel en anerkendende klapsalve fra den fremmødte
forsamling. Der venter en gave til alle fire ved førstkommende møde med dem.
Der er ikke fundet andre medlemmer til indtrædelse for denne omgang.
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.
7. Eventuelt
Der var intet at tilføje til dagsordenen fra forsamlingen.
Dirigent Mads Kjær takkede herefter - i samarbejde med Simon Jensen - for god ro og
orden til generalforsamlingen.
I øvrigt en generalforsamling der var historisk på den måde, at den for første gang i

historien blev afviklet udendørs - endda i et lækkert solskinsvejr!

