
Referat af generalforsamling i Hillerød Håndboldklub fredag d. 27. september 2019 
 
Valg af dirigent og referent: 
Dirigent: Ib Schack Hansen 
Referent: Karina Pontoppidan 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen afholdes inden for tidsrammen og er varslet rettidigt i henhold 
til vedtægterne for HHK. 
 
Formandens beretning: 
 
Organisatorisk: 
Vi bød velkommen til 5 nye i bestyrelsen og vi brugte nogle af de første møder på at gennemgå vores struktur og 
organisation med udgangspunkt i hvor klubben står i dag og ikke mindst hvor vi gerne vil bringe klubben hen.  
Vi har tidligere forsøgt os med en sportschef som ikke helt har opnået det ønskede mål. Vi har i stedet nedsat et 
sportsudvalg med kompetente repræsentanter som skal sikre den sportslige udvikling. Vi har behov for at 
fokusere på sponsorer. MW har været noget alene på denne post og det har ikke været optimalt. Ligeledes 
trænger vi til flere hænder og ressourcer. Bestyrelsen vil derfor arbejde på at nedsætte et ”Frivillig udvalg” 
tiltænkt som en dedikerede pulje af personer, der kan byde ind på konkrete opgaver som f.eks. afslutningsfest, 
arrangementer, opgaver omkring NH, målvogter camp, håndboldskole, fællesspisning osv.  Det skal hermed 
være en opfordring til at folk kan melde sig under fanerne.  
     
Ungdom:  
Vi skal være stolte af, at vi i seneste sæson havde hold helt fra Trille-Trolle (1-4 år) og til U18 på både drenge og 
piger.  
 
Vi var repræsenteret til uofficielle Danmarksmesterskaber på både U10 drenge, U12 Drenge og U12 Piger.  
 
Vi havde 1. divisions hold på både U15 drenge og piger, U17 drenge og U19 drenge og piger. 
 
Herudover fik vi igen stor bredde på både U10 drenge og piger. Det skaber et rigtig godt fundament for 
fremtiden og skal fastholdes fremadrettet.  
 
Senior:  
NH – fastholdt sin position i Liga’en. 
 
Positive vinde trods nedrykning fra 2. division. Målsætning at sikre oprykning tilbage til 2. division så hurtigt som 
muligt.  
 
Selvom det var en hårdsæson for vores 2. divisions herrer, var der alligevel positive vinde på herrer siden 
generelt set.  
 
Vi blev så mange, som gerne ville spille herrehåndbold i Hillerød, at vi inden sæsonen tilmeldte et ekstra hold i 
serie 2, og dermed stillede vi med 3 senior hold plus old boys. Går vi blot nogle år tilbage, havde vi alene et serie 
2 herrer hold. 
 
Serie 2 holdet røg igennem rækken med kun to nederlag i en hel sæson. Vi kan således i tilbyde både serie 1, 
kvalrække og 3. division i den netop startede sæson. 
 
Damerne kæmpede flot igennem en sæson med meget stort træningsfremmøde gennem hele sæsonen.  
 



I en tæt 3. division havde damerne den bedste pointhøst i flere år og det rakte til en placering i den bedste 
halvdel af rækken.  
 
Serie 1 holdet klarede skærene og reddede sig. Derfor kan vi igen i denne sæson tilbyde både 3. division og serie 
1 på damesiden.  
 
Målvogter:  
Vores målvogterskole, går fortsat rigtig godt! Og i sidste sæson afholdte vi for anden gang med stor succes 
målvogtercamp for både egne, men også spillere fra andre klubber. 
 
Påske Cup: 
Mere end 200 hold og mere end 2.500 deltagere og ledere - ny rekord. Fantastisk arbejde af hele styregruppen 
under forberedelsen og eksekvering ikke mindst hjulpet af en helt utrolig opbakning blandt frivillige, trænere og 
ledere i klubben. 
 
Arrangementer: 
Stort fremmøde i at understøtte BFS arrangement som fremadrettet vil blive afløst af 80’er party. Vigtig 
økonomisk støtte til håndbolden og en fantastisk opbakning blandt frivillige til at hjælpe til både før, under og 
efter koncerten. 
 
Vi havde mellem jul og nytår igen krudtsalg. Desværre gik salget ikke helt så godt som forrige år. Derfor fik vi 
færre penge ind og det er spørgsmålet om vi skal fortsætte med dette initiativ. Det vil den nye bestyrelse tage 
stilling til. 
 
Vi har som traditionen byder det igen med stor succes afholdt håndboldskole i sommerferien. Vi havde over 100 
deltagende glade og ivrige børn.    
 
Som afslutning på sæsonen afholdte vi en afslutningsfest for ungdommen. Det var meget vellykket med meget 
stort fremmøde på mere end 300. Det virker til at være et format, som passer for os og vores medlemmer. 
 
Jeg vil gerne takke specielt trænere og kollegaer i bestyrelsen for endnu en god sæson med masser af gode timer 
og fællesskab. 
 
Formandens beretning godkendes. 
 
Regnskab 
Janne Theilgaard gennemgik regnskabet. 
  
Kontingentindtægt er lidt højere end sidste år. ”Events” er højere, hvilket primært er påskecup, som blev større 
end forventet.  
 
Stigning i kamp og personaleudgifter.  
 
Underskud på 20.235 kr. i forhold til et budgetteret overskud på 17.000 kr. 
 
De væsentligste parameter er sponsorer som ikke har overholdt kontrakterne. 
  
Flere penge på personaleudgifter end budgetteret grundet trænergodtgørelser på 130.000 kr., som er fra sidste 
års regnskab. Det er der strammet op på fremover. 
 
Påskecup ligger på niveau med bundlinjen. Kampomkostninger holder sig indenfor budgettet.  



Der var spørgsmål fra salen vedr. uddybelse af personaleomkostninger, trænergodtgørelser, betaling til 
strandhåndbold og stævner. 
 
Regnskab godkendes 
 
Budget 
Regnskabstallene er blevet justeret til det nye regnskabsår. Der er budgetteret med overskud på 18.500 kr. 
Øget kontingent for Trille Trolle til 250 kr. årligt. Nedskrevet indtægt på j-dag da det ikke er Big Fat Snake mere, 
og der forventes derfor en mindre indtægt på dette. Indtægt fra sponsorer er nedjusteret. 
 
Budget godkendt 
 
Fastsættelse af kontingent 
Der indstilles til at kontingentet på Trille Trolle hæves fra 150 kr. til 250 kr. årligt. Øvrige kontingenter holdes på 
samme niveau som sidste år. 
 
Kontingent godkendes 
 
Indkomne forslag 
Der er ikke modtaget nogen forslag. 
 
Bestyrelsesvalg 
Formand Kenneth Nielsen ønsker ikke genvalg. 
Dorthe Bloch ønsker ikke genvalg. 
Morten Rasmusson ønsker ikke genvalg. 
Michael Wermuth ønsker ikke genvalg. 
Suppleant Natasja Christensen har valgt at stoppe i foråret 2019. 
 
Karin Bjørnbak ikke på valg. 
Maria Nannberg ikke på valg. 
Gitte Jensen ikke på valg. 
Kevin Nielsen ikke på valg. 
 
Kasserer Janne Theilgaard ønsker genvalg 
 
Jan Jon Johansson opstiller 
Bo Taylor opstiller 
 
Jan Johansson og Bo Taylor vælges og Janne Theilgaard genvælges. 
 
Bestyrelsen indstiller Maria Høyer Nannberg som formand 
 
Maria vælges som formand for den nye bestyrelse. 
 
Evt. 
Der blev opfordret til at melde sig og hjælpe med at finde interesserede personer til kommende udvalgsarbejde 
for blandt andet sponsorer og frivillige.  
 
Tak til den afgående bestyrelse og især tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde i 
klubben. 
 
Generalforsamling slut. 



Referat godkendes: 
 
Hillerød den __________________________ 
 
 
 
Formand 
 
 
 
Hillerød den___________________________ 
 
 
 
Dirigent 
 


