
  Brøndby d. 15. juni 2020 

Referat af den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub 

Afholdt mandag d. 15. juni 2020 kl. 19.30 i Caféen, Stadionhal 1 

8 medlemmer og 6 bestyrelsesmedlemmer. I alt 14 personer. 

 
1. Valg af dirigent 
Per Jensen blev enstemmigt valgt. 

Per Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Folkebladet 
den 20. maj 2020.  

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

 

2. Bestyrelsens beretning  
”Endnu et år er gået og hvilket år. Vi oplever ting, vi aldrig har oplevet før og ikke håber at opleve 
igen. Der skrives historie. Selvfølgeligt har vi nået det meste af sæsonen, men kom til at mangle det 
sidste. Det må vi finde os i. 

Brøndby Håndbolds medlemstal er nogenlunde status quo. Der har været flest opture på holdene, 
men også nogle udfordringer med, at få det hele til at fungere. Vores yngste medlemmer er støt 
stigende, der er en del nye til både U5/6, U 9 og U 11 spillere, det er der tilgangen er kommet. 

Klubben har haft lidt færre aflysninger at haltider, dog har vi nogle udfordringer med 
Volleyforbundet, som bare lægger kampe på tilfældige dage, uden at sikre sig at volleyklubben har 
hal tid. Det er bare så ærgerligt at måtte aflyse gentagne gange. Vi ved godt at vi kan låne 
Tjørnehøjhallen, men det er ikke det samme og vi skal medbringe diverse materialer for at 
gennemføre en god træning. Det kan kun blive bedre. 

Vores kommune har energiske kræfter, som sender os diverse forslag til tiltag, vi kunne lave i 
klubben. Det er f.eks. lave Åbent Hus, deltage i Kulturnat, oprette hold for Udsatte grupper, 
Jump4fun m.m. Det kunne også være spændende, men vi mangler hænder. Der lægges op til, at det 
skal varetages af klubbens trænere og frivillige. Man kunne også lave mere samarbejde med 
skoleklasser, men igen er det i dagtimerne, med vores egne folk. Der har ikke været kræfter til 
sådanne tiltag i denne sæson. 

Klubben har fået etableret Kortbane i Schneeklothhallen. De nye årgange kræver at vi kan stille med 
en kortbane og den er klar nu. Der er nogle overgange, som vi skal overstå inden de ulige årgange 
er etableret i klubberne. Banen kan jo også bruges til de ældre årgange, som vil have lov at løbe lidt 
mindre. 

Der skal lyde en stor tak til både gamle og nye sponsorer. Det er en stor hjælp I yder til vores klub 
og det er vi meget taknemmelige for. Desværre kunne vi ikke takke jer personligt ved vores årsfest, 
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da den er aflyst på grund af Coronavirus lukninger. Vi tænker og håber, at I stadig er her hos os, 
næste sæson. 

Bestyrelsen har holdt månedlige møder og fået varetaget diverse opgaver. 
Bestyrelsesmedlemmerne har fordelt sig på holdene, så der er en kontaktperson i hver afdeling. En 
man kan henvende sig til, hvis der opstår spørgsmål, som ikke kan klares i træner/holdleder 
gruppen. Vi har holdt et træner/ledermøde / Nytårstaffel, hvor vi som altid havde en hyggelig 
eftermiddag med god snak mellem bestyrelser og træner/ledere. 

Klubben har fået ny kasserer og det har ikke været nemt at overtage den opgave. Der har igen 
været store udfordringer med vores kontingentsystem og nu har vi besluttet at skifte til Holdsport, 
til næste kontingent indbetaling. Håber, at det kan lykkes, at få det klar til september måned. 

Vi startede sæsonen med at indgå klubfællesskab med Ydun med U 17 Pigerne. Desværre var det 
for stor en mundfuld og holdet gik i opløsning efter julepausen. Vi var så nødt til, at trække det fra 
rækken. Det er meget ærgerligt, da klubben har hårdt brug for også den årgang. Vi havde to spillere 
tilbage, som vi meget gerne ville beholde. Vi søgte dispensation til, at de kunne spille sammen med 
vores serie 4 damer, som pigerne ønskede. Desværre var det ikke en mulighed. Det er ikke ret godt, 
hvis man ser det i lyset af fastholdelse af spillere i klubberne. 

Ungdomsholdene har deltaget i diverse stævner. Det er som altid dejligt, at være til stævne og få 
nogle udfordringer. Der har været Albertslund stævne, Næstved Cup, AB jule cup. U 9 og U 11 P/D 
har været til flere ministævner i løbet af sæsonen og fået afprøvet kampsituationer. God start på 
håndboldlivet. Desværre blev Holstebro cup aflyst, som så meget andet. Det vil vi se frem til i næste 
sæson.   

På holdene U11 P, U 11 D, U 13 D og U 15 P er der blevet kæmpet. Der bliver gået til den til træning 
og til kampe. Der er stor fremgang at spore hos børnene. Det er bl.a. trænere og holdlederes store 
fortjeneste, at spillerne udvikler sig og lærer noget nyt hele tiden. Stor tak til klubbens trænere, 
hjælpetrænere, holdledere og forældre, som altid er klar med en hjælpende hånd hvis der skal 
køres, vaskes eller skæres frugt eller kage ud. ” 

 

Per fortalte om hvorfor U17 spillere ikke må spille med seniorhold. Idrætsforskere har undersøgt 
konsekvenserne af at lade ungdomsspillere spille seniorhåndbold i en tidlig alder.  

Der blev stillet spørgsmålstegn ved hvorfor man må i ligaerne og ikke længere nede i rækkerne. 
Dette er grundet internationale håndboldregler. 

Der bør være stor fokus på at overveje hvordan klubberne i så fald skal holde på de spillere der er 
udfordret af små årgange eller andre årsager. 
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3. Fremlæggelse af regnskab, status og budget 
Regnskab for perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020 blev gennemgået af kassereren.  

- Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Budgettet for periode 1. maj 2020 til 30. april 2021 blev gennemgået af kassereren. 

Bestyrelsen arbejder på at finde et andet system til at håndtere regnskabet og kontingent i og det 
forventes at et nyt kontingentsystem er på plads til den kommende kontingentbetaling primo 
september 2020. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 
Der ingen forslag til behandling. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent 
Kontingentsatser for den kommende sæson forsætter uændret i den kommende sæson. 

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 er uændret!  

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
I år, er et lige år og der skal vælges formand samt 1-4 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Valg af formand: 
Conny Christensen er på valg og ønsker genvalg. Blev enstemmigt valgt. Valgt for en 2 årig periode. 
 
Valg af menige medlemmer: 
Mia J. Larsen er på valg og ønsker genvalg. Valgt for en 2 årig periode som menigt medlem. 
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Bestyrelsen kan i løbet af sæsonen supplere Bestyrelsen, hvis nogen melder sig til at træde ind i 
Bestyrelsen. 
 
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.  
 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
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. 

 

8. Eventuelt 
Henrik Poulsen (HP), U13 D forældre, ytrede bekymring om, at der er forsvundet rigtig mange 
ungdomsspillere – på U13 kan han se at hans søn allerede nu, ikke har et hold at rykke op til, når 
han bliver U15. Har også hørt, at der ikke bliver ansat trænere i ordentlig tid. 

Kommentarer 

- Flemming, bestyrelsen: Vi er i bestyrelsen bekymret for udviklingen og det er ærgerligt at 
man flytter klub i en tidlig alder. Det kræver muligvis flere aktive kræfter omkring holdene.  

- Input fra Generalforsamlingen:  
∗ Kristina, U13D forældre: Hverken barn eller forældre har lyst til at skulle finde en ny 

klub! U13D truppen er i løbet af tre måneder halveret. Burde bestyrelsen ansætte 
trænere tidligere, så det giver noget ro tidligere. Der var for mange ubesvaret 
spørgsmål og der manglede noget planlægning.  
Får man uddannet trænere? 

∗ Tilde, træner og U13P forældre: Det der ud til og føles som der er stor 
trænermangel. Som træner føler man ikke at man får opbakning til at forsætte. 
Klubben skal støtte deres trænere mere! – det behøver ikke være med kurser e.l., 
men mere at man kommer forbi og ser til træneren og truppen og interessere sig for 
træneren og det frivillige arbejde den enkelte lægger i klubben. Klubben skal være 
bedre til at forsøge at holde på deres trænere. 

∗  
- Conny og Flemming, bestyrelsen: Trænerne hænger ikke på træerne og der var ansat en 

rigtig dygtig træner til U13 Drenge for sæsonen 2019/20. Han havde, som mange andre ude 
fra, meget høje forventninger og det har ikke fungeret. Der var en ny træner på bedding 
forud for sæson 2020/21 til U13 Drengene. 
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Flemming, bestyrelsen: Er ærgerlig over at man ikke har været mere opsøgende over for div. 
trænere og trupperne.  
Det kan være noget af det bestyrelsen skal se på, er det for sårbart at have én 
kontaktperson i trupperne. Det kunne være godt at der var en gruppe, som skabte 
rammerne for at holde på både børn og trænere. 
Hvordan kan vi løse det her i fremtiden, så vi ikke står i samme situation igen. Det skal vi 
arbejde på i klubben. 

- Input fra Generalforsamlingen:  
∗ Gitte, U13D forældre: Kan vi kigge i omegnskommunerne? Hvad gør de, hvordan 

henter de trænerne ind? Kan man hente inspiration fra andre steder? 
∗ Kristina Wexøe: Det er ikke første gang vi står i trænerproblematikken. Der var 

åbenhed fra forældrene til at gøre noget. 
∗ Gitte, U13D forældre: Er forældre til en af de drenge der er smuttet til en anden 

klub. Havde ikke en opfattelse af at der var en træner på bedding. Det var 
overhovedet ikke aftalt på forhånd at drengene skulle flytte klub. Det med 
trænerbesætningen må gerne blive mere tydeligt for medlemmerne på diverse hold. 

∗ Helle, U13D forældre: Det blev ikke meldt ud til U13 at der var en træner på 
bedding. 

∗ Kristina, U13D forældre: Det er forsat ikke meldt ud hvem der er træner! 
∗ HP, U13D forældre: Det er svært at få trænere fra øverst hylde, men så må vi nurse 

dem vi har. 
- Conny, bestyrelsen: Det er en drøm at kunne opelske nogen af vores egne. Der er tre 

emner, som er i gang med trænergerningen. Fremtiden siger vi skal gå meget mere ud og 
nurse trænerne. Det er på vores vision. 

- Input fre Generalforsamlingen: 
∗ Gitte: Noget af det der er sket de seneste to år, er at man har manglet de der lange 

søndage hvor man kunne netværke på kryds og tværs, både for spillere og trænere.  
U13 forældrene kommer ikke hallen, da drengene selv cykler i hallen. 
 

- Conny og Flemming, bestyrelsen: Vi skal spille kampe om søndagen. Det giver dynamik og 
kendskab på tværs i klubben. Der er nogle dage, hvor der ikke er ret mange kampe og der er 
dage der er rigtig mange kampe. Nogen gange har træneren en grund til at flytte kampe, 
men det er ikke mange kampe der flyttes. Der har ikke været mange dage med mange 
kampe. Man kan måske ønske at hjemmekampe ligger på de samme dage. Det er en 
forudsætning for at skabe netværk og dynamik at der er kampe. 
 

- Input fra Per Jensen: Man ved fra undersøgelser, at det der holder på børnene, er et godt 
træningsmiljø. Kurser er noget man kan holde i klubben, så der også kommer et fællesskab 
på den måde og holder på trænerne. 
Klubbens udfordringer er ikke unikke. Hvis man erkender at det er problem, er det første 
skridt hen i mod at gøre noget ved det. Få en konsulent fra HRØ med indover, for at løse 
problematikken. 
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- Conny, bestyrelsen: Bestyrelsen har lyttet og vi vil fremadrette forsøge at løse 
problematikken. 

 

Formanden takkede for dialogen og indspark til Bestyrelsen, som der kan arbejdes videre med. 

 

Per Jensen takkede for god ro og orden. 

Referat skrevet af Kristina Damgaard Katberg, Næstformand. 
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