
Referat af generalforsamling i Hillerød håndboldklub tirsdag d 25. september 2018 
 
Generalforsamlingen blev indledt med 1 minuts stilhed for ”Smed”, der desværre ikke er i blandt os længere. 
 
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 er der i HHK ændret fra tidligere at have haft en sportschef, som ikke rigtig har givet det udbytte 
vi ønskede i klubben til i indeværende år at oprette et sportsudvalg. 
 
Vi har skiftet tøjmærke, farve og nyt logo i indeværende sæson. Vi har fået en god tøjaftale med Joma. Vi har 
ligeledes lavet sponsoraftaler af 2 årig varighed på de fleste som er med til at dække udgiften til nyt spillertøj. 
Vi erkender at det har været en kæmpe omkostning, men dette skulle gerne udligne sig i den kommende sæson, 
hvor det primært kun er supplering der skal til på de enkelte hold. 
 
Vi har få men store arrangementer i form af BFS koncert, som desværre i tyder på at være den sidste af slagsen.  
Vores Påskecup er på kort blevet det 3. største stævne påskestævne i landet. Vores målsætning var i år 160 hold, 
men der kom 200 og vi måtte sige nej til flere efter ”deadline”. Der var 2000 spillere og frivillige og stævnet er 
steget 1/3 del fra det foregående år. Vores ambition for kommende Påskecup er, at vi ikke skal blive større end 
vi er. Vi vil hellere forbedre enkeltdele end vokse for hurtigt og slække på kvaliteten. Det kræver rigtig mange 
ressourcer både i bestyrelsen og blandt de frivillige kræfter i klubben. 
Da BFS stopper startede vi allerede et nyt tiltag op sidste år i form af vores krudtsalg til Nytår. Det gik rigtig godt 
af at være første år, og meningen er, at denne indtægt skal overtage indtægten fra BFS fremover. 
 
Sportsligt har vi arbejdet på en elitær målsætning hen mod 2020. Det er svært at holde på ungdommen på de 
ældste årgange. Derfor skal vi arbejde på at tiltrække og fastholde flere spillere på elitært niveau i disse årgange. 
Der er derfor ansat flere assistenttrænere på en del af ungdomsårgangene, både som en udvikling af unge 
trænere og for at investere i disse trænere, så vi med en målsætning i 2020 kan have alle hold fra U14-U18 i min. 
1 div inden jul og min. et hold i bedste rækker efter nytår.  
 
Herre senior er i 2 div og klarede sig rigtig flot fra starten af. Der var på et relativt tidligt tidspunkt i sæsonen 
sågar reel topkamp, hvilket var over al forventning. Målsætningen var for herresenior at blive i 2 div og i 
kvalrækken, hvilket de begge også blev og med 2 div i rigtig flot placering. 
 
Damesenior har også klaret sig rigtig flot i indeværende år. 1.holdet er i 3 div og 2. holdet var ude i 
oprykningskampe til kvalrækken. Super flot. 
 
Det fælles hold Nordsjælland Håndbold sluttede på en 8 plads og kom med i slutspillet. Dette til trods for at de 
havde økonomiske problemer. Dette gjorde at der blev rykket sammen og gav fantastiske reaktioner fra 
sponsorer og fra spillerne på banen. 
 
Vi har en rigtig god seniorafdeling, vi har mange ungdomsspillere – selvom vi gerne vil have flere. Specielt har vi 
på u10 et rigtig godt boom. Desværre har vi svært ved at holde på spillerne i U16 og U18, hvilket vi som tidligere 
nævnt arbejder på. 
 



Klubben er stor og der er pres på træningsfaciliteterne til vores hold. Kommunen har dog i år været mere 
samarbejdsvillig til at hjælpe til når vi ikke har FC og Trolllesminde. Det er dog ikke optimalt, men desværre et 
vilkår vi har. 
 
 
Endelig stor tak til alle medlemmer, frivillige og trænere og bestyrelseskollegaer i den forgangne sæson. 
 
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 103.717. i forhold til et budgetteret overskud på 17.000. 
De væsentligste parameter er udskiftning af tøj til alle og manglende sponsorindtægter på det hele samt dobbelt 
trænerløn på et hold grundet opsigelse af en træner tidligt på sæsonen.  
 
Regnskab godkendes 
 
Budget 
Der er budgetteret med overskud på 67.500 kr. 
Tilpasning af kontingentsstruktur for U12 (lille stigning).  
Stigning i event som følge af øgede aktiviteter. 
Færre udgifter til tøj, da den store post blev taget sidste år.  
Stigning af personaleudgifter grundet flere hold på seniorsiden. 
 
Budget godkendes 
 
Spørgsmål til både regnskab og budget: 

- Der blev spurgt ind til stigningen i kampomkostningerne 
- Der blev spurgt ind til de høje personaleudgifter. 
- Der gives udtryk for at det er ærgerligt at personaleudgifter stiger når man kigger på det sportslige 

niveau 
 
Svar fra formanden. 

- Kamp omkostningerne er som sagt nyt tøj til alle samt flere seniorhold som er i divisioner. Det koster på 
dommersiden. 

- Vi har ønsket at investere i senior afdelingen og det koster f.eks. Koster damesenior ca. 100.000 at drive 
og der kommer kontingent ind for 60.000 dvs. det giver et underskud på 40.000 at drive. 

- Som tidligere nævnt er der kommet flere assistenttrænere på de forskellige hold i HHK hvilket også ses 
som en investering i forhold til trænerudvikling og ambitionsniveau i 2020 

 
 
 
Fastsættelse af kontingent 
Der indstilles til u12 kontingentet stiger med 50 kr. fra kommende sæson, for at tilpasse kontingentet mellem 
u10-14 da u12 får 3 træninger om ugen. 
 
Kontingent godkendes 
 
Indkomne forslag 



Der er ikke modtaget nogen forslag 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesvalg 
 
Kenneth Nielsen genopstiller 
Janne Theilgaard (Kasser ikke på valg) 
Dorthe Block genopstiller 
Morten Rasmusson genopstiller 
Michael Wermuth genopstiller 
 
Jon Johansen ønsker ikke genvalg 
Gert West ønsker ikke genvalg 
Kasper Due – flyttet til udlandet derfor ikke genvalg 
Christoffer Madsen – flyttet til Færøerne derfor ikke genvalg 
Søren Augustesen ønsker ikke genvalg 
Sune Bek ønsker ikke genvalg 
 
 
 
Kevin Nielsen opstiller 
Karin Bjørnbak opstiller 
Gitte Nielsen opstiller 
 
Maria Nannberg opstiller som suppleant 
Natasja Christensen opstiller som suppleant 
 
Evt. 
Ingen  
 
Tak til bestyrelsen og især tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i klubben. 
 
SLUT 


