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Referat af den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub 

Afholdt tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 19.30 i Caféen, Stadionhal 1 

Alle tilstedeværende: 

5 medlemmer og 6 bestyrelsesmedlemmer. I alt 11 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 8. maj 2021 samt ved annoncering i Folkebladet d. 12. maj 2021.  

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

2. Bestyrelsens beretning 

Velkommen til årets generalforsamling. 

Vi har i år oplevet noget, vi aldrig ønsker at opleve igen – Coronavirus. Det har været et meget 
mærkeligt år, for os alle sammen. Coronaen har trukket nogle kedelige spor, også i foreningslivet. 
Tingene er gået i stå. Der er store begrænsninger både i og udenfor klubben. Vi har fået træning i at 
mødes virtuelt til møder, kurser m.m. 

Det sociale liv, som er så vigtigt i en forening har haft trange kår. Det liv, fællesskab og 
sammenhold, der hører med til at være i en forening er blevet sat på en alvorlig prøve. Der har 
været medlems frafald, især i gruppen for de ældste børn. De er meget påvirkede af det manglende 
fællesskab. Fællesskab er jo noget der skaber en investering for resten af livet. 

Klubben har i flere år lovet at arbejde på et bedre og mere tidssvarende kontingentsystem. Nu er 
det lykkedes, vi er gået over til Holdsport, hvor medlemmerne nu meget nemmere kan betale deres 
kontingent. Det nye system er blevet godt modtaget. Dog er det stadig ikke så mange der 
overholder dealline for indbetalingerne. Det skal blive bedre, da det er unødvendigt tidskrævende 
for bestyrelsen, at vi hele tiden skal følge op og rykke folk. 

I dette forår har klubben valgt at udsende et ”nødkontingent”. Det er jo klubbens håb, at 
medlemmerne bliver ved med at være medlemmer fremover, trods mangel på træning, kampe, 
stævner og sociale arrangementer. Uden medlemmer – ingen klub. 

Klubben har søgt Coronapuljerne, når de er blevet udbudt. Vi har fået ca. 1/3 af de beløb vi har 
søgt. Det er en god hjælp til at holde klubben i live. Det er en alvorlig bet for vores indtægter i 
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klubben, at der har været lukket for tilskuere på Brøndby stadion. Det siger sig selv, at vi mangler 
indtjeningen derfra. Det er det der giver lidt til, at vi kan deltage i det vi gerne vil i årets løb. 

Vi glæder os meget til at komme i gang igen med at træne, spille og opbygge netværk på alle 
planer. De yngste hold er startet i hallerne, her ser vi allerede, at nogle nye spillere har fundet vej til 
Brøndby HK. 

Trille Trolle er blevet opgraderet til 2 x månedligt. Den 1. og 3. lørdag i måneden kan de 
allermindste komme og blive introduceret til livet i en håndboldklub. 

I den nye sæson, vil vi have stor fokus på, at skaffe flere frivillige hjælpere til klubbens opgaver. Der 
er flere slags opgaver, både små og større. Vores indtryk er, at mange er bange for at sige ja, til at 
hjælpe. Det er der ingen grund til, for vi løfter i samlet flok og man laver det man kan byde ind med. 
Gevinsten er, at man skaber sig et netværk i klubben, som er meget givende i den sidste ende. Vi 
kan kun opfordre jer til at komme frit frem. Vi bruger bl.a. frivillige til at stå i vores 2 boder på 
Brøndby Stadion. Der er enkeltopgaver, festarrangementer, hjælpere omkring ens eget hold eller 
ens barns hold (kagebagning, frugt ved kampe, vask af tøj) Nye ansigter til bestyrelsen vil være 
meget velkomne. 

Vi plejer at beskrive hvordan sæsonen er gået for de enkelte hold, men det er jo ikke rigtigt muligt. 
Vi har ikke afslutte turneringen og ej heller deltaget i stævner. Det vil vi se frem til i den kommende 
sæson og med glæde beskrive i 2022.Vi glæder os meget til den nye sæson. God sommer til alle og 
vi ses efter ferien. 

3. Fremlæggelse af regnskab, status og budget 

Regnskab for perioden 1. maj 2020 til 30. april 2021 blev gennemgået af kassereren.  

Vedr. nyt kontingentsystem: Klubben har betalt gebyret i efteråret, men har i foråret lagt gebyret 
ud til medlemmerne. Dette har der ikke været indvendinger imod fra medlemmerne. 

Refusion fra Brøndby Kommune har klubben fået som vanligt til trods for Corona. 

Vedr. Pølsepoint, som står som skyldigt, er penge klubben skylder klubben. De penge skal fremover 
trækkes ud inden regnskabet laves. Bestyrelsen skal finde en løsning ift. de som har pølsepoint til at 
stå, men som ikke længere er frivillig på stadion. 

- Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Budgettet for periode 1. maj 2020 til 30. april 2021 blev gennemgået af kassereren. 
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4. Behandling af indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen vedr. rettelser til vedtægterne 

§ 5 Ind- og udmeldelse 

Stk. 1. Indmeldelse skal ske elektronisk, via vores hjemmeside, www.brondbyhk.dk 

Medlemskabet skal herefter fornyes for hver halve sæson, ved samme 
fremgangsmåde. Børn under 18 år skal have forældres eller værges samtykke. 

Forslaget om at fjerne sætningen ”Medlemskabet skal herefter fornyes for hver halve sæson, ved 
samme fremgangsmåde”, er på baggrund af ændret kontingentopkrævning. 

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentsatser for den kommende sæson fastholdes som nuværende. 

DS1       1800,00kr. 

HS/Old girls/old boys/dame 2, 3, 4    1400,00kr. 

Mutti       700,00kr. 

U15 - U19      1600,00kr. 

U11 - U13      1200,00kr. 

U7 - U9 og Passive      200,00kr  

Der var ændringer til dame 2, om rykker i gruppen med ”Old girls/old boys/dame 2, 3, 4” samt 
ændring for U13, som bliver sat ned fra 1300 til 1200 årligt. 

Kontingentperioderne rykker således at der opkræves 10. februar og 10. september. Der bliver 
fremadrettet også opkrævet kontingent forholdsmæssigt, således at der man betaler kontingent så 
snart man melder sig ind i klubben. 

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af bestyrelse 

I år, et ulige år skal der vælges næstformand, kasserer samt 1-3 bestyrelsesmedlemmer. 
I et lige år skal der vælges formand samt 1-3 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Valg af næstformand: 
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Kristina Damgaard Katberg er på valg og ønsker genvalg. Blev enstemmigt valgt. Valgt for en 2-årig 
periode. 
 
Valg af kassér: 
Martin Guldager er på valg og ønsker genvalg. Valgt for en 2-årig periode som kassér. 
 
Valg af menige medlemmer: 
Flemming Ernst er på valg og ønsker genvalg. Valgt for en 2-årig periode som menigt medlem. 
 
Thomas Johannsen er på valg og ønsker genvalg. Valgt for en 2-årig periode dom menigt medlem. 
 
Suppleanter: 
Der var ingen der meldte sig og Generalforsamling vedtog enstemmigt at Bestyrelsen i løbet af året 
har lov til at 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 er ikke villig til genvalg. Michelle Ljungstrøm stiller op som 
revisorsuppleant. Michelle blev enstemmigt valgt. Valgt for en 1-årig periode. 

8. Eventuelt 

* Per fortalte om håndboldpasset. For 12 år siden gik DHF i gang med at lave Håndoffice og 
tage håndbolden ind i den elektronisk tidsalder, i samme tid har DHF haft for øje at lave 
noget identifikation til som er i medlemsdatabasen. 
Intentionen er at man to gange årligt får medlemmerne til at ajourført deres medlemsdata 
og dermed får både DHF og klubben opdateret data på deres medlem. 
DHF brugt Fyns håndboldforbund til at teste Håndboldpasset af. Fyns Håndboldforbund har 
ca. 11000 medlemmer, men da DHF sendte Håndboldpasset ud, sendte de ud til 26000 
medlemmer i Fyns Håndboldforbund. Dermed kunne DHF på baggrund af data konstatere at 
der over 50% dubletter i medlemsdatabasen. 
Man kan have flere forskellige funktioner i DHFs database, men ens spillercertifikat kan kun 
høre til i én klub. Dette svarer blandt andet på spørgsmål vedrørende ens virker i forskellige 
klubber. Man kan godt spille i en anden klub, men hjælpe BHK på håndboldskolen. 
Per undersøger hvordan DHF løser problematikken vedrørende personer, som måske ikke 
har elektronisk adgang og hvad der gøres med de personer som ikke får fulgt op at rette 
deres håndboldpas. 
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Hvilke data bliver der delt i cyber space og hvem kan bruge disse data. Og bliver GDPR 
overholdt? DHF er bekendt med at der en gråzone, men det er en udfordring, når individer 
optræder med flere profiler og har forskellige rettigheder i systemet. Denne udfordring 
arbejder DHF også på og søger at løse bedst muligt i samspil GDPR. 

 
* Bestyrelsen sender snart en velkomstfolder ud, som kan gives til nye spillere i klubben. 

 

Per Jensen takkede for god ro og orden. 

Referat skrevet af Kristina Damgaard Katberg, Næstformand. 


