
  Brøndby d. 12. juni 2019 

Referat af den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub 

Afholdt onsdag d. 12. juni 2019 kl. 19.30 i Caféen, Stadionhal 1 

Alle tilstedeværende: 

12 medlemmer og 6 bestyrelsesmedlemmer. I alt 18 personer. 

 

1. Valg af dirigent 

Per Jensen blev enstemmigt valgt. 

Per Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering via Brøndby 
HK’s hjemmeside den 20. maj 2019 samt ved annoncering i Folkebladet d. 22. maj 2019.  

Dagsorden jævnfør vedtægter – dette stemmer overens. Ingen indkomne forslag ud over forslag fra 
bestyrelsen. 

2. Bestyrelsens beretning 

Velkommen til alle fremmødte til årets generalforsamling d. 12.juni 2019. 

Endnu et travlt år er gået med mange rigtig gode og positive oplevelser for os alle, unge som gamle. 

Desværre, er der blevet stille, omkring bygning af endnu en idrætshal i kommunen. Svært at sige noget om 
hvornår, hvor, og til hvem den bliver bygget. Håber at brugerne bliver taget med på råd, så man kan undgå 
fejl og mangler i indretningen. Det er topvigtigt med gode materialer, en fornuftig, brugervenlig og solid 
indretning, så man undgår at skulle lave alt for mange ting om eller reparere på noget der er nyt.  

Det er gået bedre med planlægning omkring aflysning af træningstider i Stadionhal 1, siden vi havde et møde 
med de involverede parter. Kommunen har lyttet til vores ord og med få ændringer gjort det mindre 
belastende med aflysninger i weekends og hverdage. 

Medlemstallet er i skrivende stund 230 aktive og 45 passive. Der er 138 piger/damer, 92 drenge/ herrer plus 
ca. 20 Trille Trolle børn. Det er stort set det samme, som sidste år. Nogen er kommet til og andre er gået fra. 

Vores ungdomshold har deltaget i diverse stævner og er kommet hjem med fine resultater og nogen med 
guldmedaljer. Holdene har også en masse andre oplevelser med hjem, bl.a. at være væk hjemmefra, sove i 
sovesal og hygge sig med spil, sjov og andre tiltag. Alene busturen, er en oplevelse og styrkelse af det sociale 
sammenhold, som vi sætter højt i Brøndby HK. 

Vi kan med stolthed fortælle, at BHK har fostret en U 17 damelandsholdspiller og en Para-landsholdspiller i 
dette år. Carla Høck Thomsen, U 17 P, har haft hele sin håndboldopvækst i BHK. Det, på trods af utallige 
opringninger fra andre klubber, om at skifte klub. Godt hun blev i BHK og det får hun ros for nu, hvor hun er 
nået til landsholdstruppen.  
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På Para-landsholdet spiller Christoffer Fritz, som også er herrespiller på vores herrehold. Fantastisk at få BHK 
på landkortet. 

Vi startede sæsonen op med at lave træning for de 5/6 årige. Det blev hurtigt til rigtig mange børn, som ville 
prøve håndboldspillet. Det er blevet en succes og er kommet for at blive. Et meget godt forum, at prøve om 
det er håndbold, man vil dyrke. Det er også blevet til et par børnestævner i løbet af sæsonen. Det er også en 
periode, hvor forældrene skal lære, at når man går til håndbold lørdag formiddag, så må moster Olga vente 
med besøg til træningen er færdig. Det er lidt svært at planlægge en træning for 20 børn, hvis der så er 6-7 
afbud i sidste øjeblik. Det er en udfordring, at få lært forældre, hvordan det er at være i en forening.  

Vores U10 Piger er den gruppe, som har rykket sig mest i denne sæson. De har virkelig gjort markante 
fremskridt. Det er noget der tiltrækker flere spillere. Vi ser frem til en spændende sæson med pigerne som 
U11 piger. 

U10 drenge har været en stor udfordring i sæsonen. Det er en flok drenge, som virkeligt har svært ved at 
forstå at det er et holdspil, man spiller på samme hold og ikke at det er skolegården man er i. Børnene har 
haft svært ved at høre efter hvad trænerne siger, da de tilsyneladende ved bedre. Det kan lyde hårdt, men 
det har været op af bakke. Efter jul er det dog blevet meget bedre, drengene har opdaget, at det er dejligt at 
vinde kampe og man er nødt til at holde sammen som et hold. Vi ønsker alt godt for drengenes 
håndboldfremtid. 

Der er stor ros til alle vores trænere/holdledere, som hver dag gør en stor indsats for vores medlemmer. 

U 12 drenge har også haft en god sæson og sluttede sæsonen af med, at opnå en 5.plads ved det uofficielle 
DM. Flot sæson. 

U 14 Piger, 30 stk. har haft en fantastisk sæson, ikke med resultater helt i top, men der er aldrig set en 
trænertrup, som har lagt så meget energi i at pigerne skulle have en masse minder om sæsonen. De har 
dissekeret moderkager, ligget i Shelter, spist Surstrømming, spillet curling m.m. Man bliver helt forpustet, for 
samtidig har de træner både2,3 og 4 gange ugentligt. Fra truppen har vi også to spillere med i HRØ`s 
talenttræning. 

Det er med stor ærgrelse at trænerteamet trænger til pause. Den opgave bliver ikke nem at løfte. Mange tak 
til jer for at lægge så mange kræfter i BHK. Kom endelig tilbage. 

U16 pigerne havde en svær start på sæsonen. De var ikke nok til et hold, måtte låne spillere fra U14 piger. 
Efter jul blev det rettet op, der kom nye spillere, holdledere og trænere. Holdet sluttede som rækkevindere- 
godt gået. 

U 18 piger, havde også vanskeligt ved at finde deres ben i starten af sæsonen. Men efter jul gik det meget 
bedre, der kom form på spillet og de klarede de sidste kampe med et enkelt nederlag og vandt deres række. 

Efter jul opstod der et damehold, som blev tilmeldt i se 3 damer. Her var en samling at U19 og DS spillere. 
Spillere som overvejede at stoppe og skadede spillere retur. Pludselig var der et helt hold, som kørte lige 
gennem rækken og næste sæson spiller i Se 2. 

Se 4 damer hængte lidt i bremsen til start, men klarede sig pænt gennem sæsonen. Der har faktisk været et 
generationsskifte på holdet. 

Herresenior spillede i Se1 i år og reddede sig i sidste øjeblik.  

Oldboys har hygget sig gennem sæsonen. 
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Vi har også en gruppe der hedder MUTTI, det er motionister som også gerne vil prøve lidt håndbold. Der er 
altid plads til flere og det er kun en gang om ugen. 

Vores 2. divisions damer havde et virkeligt dårligt udgangspunkt ved sæsonstart. Sommerferien havde budt 
på flere skader. Skader på stamspillere, som holdets spil var bygget op om. Det var en stor udfordring for de 
resterende og trænerteamet. Det så svært ud. De stod sammen, de vandt og tabte og havde ikke mange 
point til jul. Efter jul kom en af de skadede spillere tilbage. Det gav virkelig tro på at det kunne lykkes at blive i 
rækken. Der var optur og nedture, de holdt fast med det yderste af neglene. Det endt med at der skulle 
spilles om at blive i rækken. To kamp mod Hvidovre. Første kamp tabte de med 1 mål i Hvidovre. 

Anden kamp på hjemmebane, dog ikke Stadionhal 1, da der var Volley. De skulle spille i Schneeklothhallen. 
Det var vildt. Har aldrig set så mange tilskuere til en kamp i hallen. 400 var kommet, de fleste for at heppe på 
BHK. Det hjalp damerne til at få sejret i hus og de kan fortsætte med at spille i 2.division. 

Mange, mange tak til klubbens trænere, holdledere, spillere, forældre, støtteforening og bestyrelser der har 
ydet en fantastisk indsat i året der er gået. I årets løb er der kommet mange frivillige hænder til hjælp både 
på turneringssøndage, på Brøndby Stadion og Brøndbyhallen. Mange har opdaget, at det er supersjovt, at 
være en del af de frivillige. Man lærer en masse at kende på tværs af hold og forældregruppen. Det er ikke så 
farligt. Vi kan nemt bruge flere frivillige i det selskab. 

Vi ønsker en rigtig god sæson for alle med tilknytning til Brøndby Håndboldklub. 

Vi siger mange tak til vores sponsorer i året der er gået. Bliv endelig ved med det.  

Vi ønsker, at vores medlemmer vil have mange gode oplevelser, sammen med deres holdkammerater. Være 
klar til at kæmpe på banen og i fritiden. Gode timer man kan mindes resten af livet. 

Det vi ikke nåede i år var at få et nyt regnskabssystem. Bogholderi og kontingentindtægter hænger sammen. 
Det er ikke lige til, at finde et system der opfylder vores ønsker. Det er uhensigtsmæssigt at dele de to 
funktioner, set i lyset af at vi ikke behøver at opfinde mere administration til os selv. Vi vil arbejde videre på 
at finde de vise sten. 

Bestyrelsen ønsker en god, fremgangsrig og stabil sæson for alle hold i klubben. Ønsker at vores medlemmer 
vil trives og der vil komme yderligere tilgang til klubben. 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og ser frem til at alle vender tilbage med fornyede kræfter. 

Tak for i år. 

Bestyrelsen for BHK. 

Fremlæggelse af regnskab, status og budget 

Regnskab for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2019 blev gennemgået af kassereren.  

- Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Budgettet for periode 1. maj 2019 til 30. april 2020 blev gennemgået af kassereren. 

- Datoen for budgettet skal rettes til. 
- Budgettet er taget til efterretning. 
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3. Behandling af indkomne forslag 

Der ingen forslag til behandling. 

4. Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentsatser for den kommende sæson fastholdes som nuværende. 

Seniorer (DS+HS)     1800,00kr. 

Old girls/old boys/dame 3+4    1400,00kr. 

Mutti       700,00kr. 

U15 - U19      1600,00kr. 

U13      1300,00kr. 

U11      1200,00kr. 

U7+U9 og Passive      200,00kr  

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

5. Valg af bestyrelse 

I år, et ulige år skal der vælges næstformand, kasserer samt 1-4 bestyrelsesmedlemmer. 
I et lige år skal der vælges formand samt 1-4 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Valg af næstformand: 
Kristina Damgaard Katberg er på valg og ønsker genvalg. Blev enstemmigt valgt. Valgt for en 2 årig 
periode. 
 
Valg af kassér: 
Michelle Ljungstrøm er på valg og ønsker ikke genvalg. 
Martin Guldager stiller op og blev enstemmigt valgt. Valgt for en 2 årig periode som kassér. 
 
Valg af menige medlemmer: 
Chris Hansen er på valg og ønsker ikke genvalg. 
Flemming Ernst stiller op og blev enstemmigt valgt. Valgt for en 2 årig periode dom menigt medlem. 
 
Jim Lauesen er på valg og ønsker ikke genvalg. 
Thomas Johannsen stiller op og blev enstemmigt valgt. Valgt for en 2 årig periode dom menigt 
medlem. 
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Suppleanter: 
Der var ingen der meldte sig og Generalforsamling vedtog enstemmigt at Bestyrelsen i løbet af året 
har lov til finde én eller flere suppleanter.  

6. Valg af revisor 

Revisor Birthe Sander og Torben Sterup ønsker genvalg. De blev enstemmigt valgt. Valgt for en 1 
årig periode. 

Revisorsuppleant Dorte Sjøgren villig til genvalg. Hun er enstemmigt genvalgt. Valgt for en 1 årig 
periode. 

7. Eventuelt 
∗ Ny hal 

Den ”nye” hal er ikke taget af budgettet, men vil ikke være aktuel de kommende fire år. 
Ældrecenter samt boliger i Kirkebjerg kræver flere daginstitutioner og skoler, som kræver 
budgettet forbruges andre steder. 
 

∗ Kortbane 
Når børn går fra totalhåndboldbane mister de sig selv i spillet, fordi banen bliver meget, 
meget stor og mange af børnene stopper fordi de aldrig røre bolden - at røre bolden er 
vigtig. 
DHF har kigget mod fodbolden, hvor denne løsning har været at finde i flere år med stor 
succes. 
Børn bliver i idrætten, fordi de har boldberøring, mindre løb uden bold, mindre transporttid 
og bedre oplevelser med håndboldsporten. 
Kortbane går ud på at man tager halvdelen af holdboldbanen som vi kender og spiller på 
den og spiller i samme bredde som den nuværende bane – banen bliver forkortet, men 
holder bredden. 
Der er ingen midterstreg og der ingen grænser for udskiftningsområder, som vi kender det 
fra den store håndboldbane. 
Kortbane gælder for U9, som fra sæson 2019-20 skal indfases således at årgangene der 
spiller U9 nu vokser op med kortbane. 
KL, Halinspektørforeningen, DHF, DGI og DIF er gået sammen om en skriftlig henvendelse til 
kommunerne, hvor man anbefaler at etablere kortbaner. Det går godt i spænd med Bevæg 
dig for livet. 
 

Der blev sagt tak til Michelle, Jim og Chris for deres arbejde i bestyrelsen. 
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Per Jensen takkede for god ro og orden. 

Referat skrevet af Kristina Damgaard Katberg, Næstformand. 
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