
 

 

Referat Generalforsamling 23.9.2020 

14 fremmødte inkl. Den siddende bestyrelse 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 

4. Drøftelse budget 

5. Indgivet forslag - kontingent 

6. Valg til bestyrelsen 

1. Eventuelt (kun drøftelser, ikke beslutninger)   

 

1: Dirigent valgt. Ib Schacht blev valgt som dirigent 

 

2: Formandens Beretning  

Vedlagt referat 

Beretning ungdomsudvalg 

Vedlagt referat 

Beretning seniorudvalg 

Vedlagt referat 

3: Årsregnskab 

Vedlagt referat 

Årets overskud med arv 752.872 

Årets resultat uden arv 200.000 

Usikkerheder: 

Der er modtagne deltagergebyrer overflyttet til næste års påskecup på. 

Posten er på 383.140 kr 

 



 

4: Budget/ regnskab 

• Budgetbesparelser 2020/2021 

Administrativ stilling : 130.000 < 0 

• HRØ tilmelding : 270:000 < 250.00 

• Materialer : 70.000 < 50.000 

• Holdudgifter : 20.000 < 0 

• Træningslokale : 10.000 < 0 

• Træner beklædning : 60.000 < 20.000 

• Mødeudgifter : 13.000 < 5.000 

• Besparelser 248.000 

Vi er opmærksomme på risikoen ved at budgettere med en indkomst på 500.000 til påskecup 2021. 

Kræver fælles fokus på alternative indtjeningsmuligheder og minimering af udgiftsposter 

Der er på den positive side heller ikke disponeret med indtægter via sponsorer, fonde eller øvrige 

arrangementer endnu. 

5. Indkomne forslag 

Forslag til kontingent stigning 

• Trille Trolle  250,- ingen stigning  

• Lykkeliga      263 - 325 

• U6/7/8          263 - 325 

• U 9/10         263 – 325 (træning 2x ugtl) 

• U 11             375 - 400 

• U13              450 - 500 

• U15              513 - 550 

• U17              600 ingen stigning 

• U19              600 ingen stigning 

• Dame 3 division 525 – 575  

• Dame Serie 4     375 - 400 

• Oldboys              375 -400 

• Herresenior 3 division 525 -550 

 

Begrundelse for forslag: 



Bestyrelsen ønsker at imødekomme et år med usikre indtægtsmuligheder bedst muligt. 

Vil fortsætte målet med at både bevare og tiltrække spillere til Hillerød Håndboldklub.  

Bevare vores trænere og vores kvalitet intakt.  

Der har ikke været kontingentstigning i en længere årrække på trods af, at klubbens ambitioner og 

indsatser er vokset 

 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

6: Valg til bestyrelsen 

Formand Maria Højer Nannberg –på valg –genopstiller 1 år 

Karin Bjørnbak – på valg – genopstiller 2 år jf. vedtægter 

Gitte Jensen – på valg – genopstiller 1 år 

Kasserer Janne Theilgaard. Stopper i bestyrelsen – ønsker ikke genvalg 

Kevin Nielsen – på valg –ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsesmedlem Bo Taylor – ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem Jon Johansson – ikke på valg. 

Nyvalg: 

Kasserer valgt: 

Lisa Bechmann 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Matthias Højlyng 

Suppleant  

Mads Holmgaard 

7: Eventuelt: 

Ideer/ Forslag givet videre til bestyrelse: 

Gang i shop med tøj salg 

Ide til støtte trænings trøje 

Fokus på Frivillige hjælp Royal Stage og frivillig gruppe 

Kontaktperson pr. hold skal findes af træner 

Forslag til investering af arv til at løfte ungdom, VEO kamera   

Reklame for brug af Ok kort 

Drøftelse af fordele/ulempe med indbetaling af kontingent 4 x pr år. Skal indbetaling laves om til 1 samlet 

år,eller 2x årligt? 

 

Alle forslag taget til efterretning 

 


