
  Brøndby d. 13. juni 2022 

Referat af den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub 

Afholdt mandag d. 13. juni 2022 kl. 19.30 i Caféen, Stadionhal 1 

6 medlemmer og 6 bestyrelsesmedlemmer. I alt 12 personer. 

 

1. Valg af dirigent 

Per Jensen blev enstemmigt valgt. 

Per Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Folkebladet 

den 18. og 25. maj 2022, samt udsendelse på klubben Facebookside og med ophæng i Stadion hal 1 

og Schneekloth. 

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

bestyrelsen. 

 

2. Bestyrelsens beretning  

Nu er vi i gang igen efter Corona nedlukninger. Det har været dejligt med fri bevægelighed, så vi 

kunne få nogle gode og positive oplevelser allesammen, unge som gamle. 

Bestyrelsens arbejde i den forløbne sæson har bestået i månedlige bestyrelsesmøder, samt 

deltagelse i mange andre møder med forbund og kommunen. Der har været stor aktivitet omkring 

opbygningen af idrætslivet efter Corona. Det har været et travlt år og det fortsætter. 

Klubben har fået en hovedsponsor. Der er Brøndby Banko, som meget gerne vil støtte os og sætter 

pris på at støtte lokalt. Stor tak til Brøndby Banko for lige, at få øje på os. Vi har allerede fået betalt 

nye materialer, spilletøj til 5 hold og tøj til vores trænere. Vi er meget taknemmelige for det. 

Stadig ingen meldinger om, at byen skal have endnu en idrætshal. Dog mange tanker om, det man 

kalder, Idrætsbyen. Der ligger nogle mapper med udkast til, hvordan den kunne komme til at se ud. 

Men alt andet end en håndboldhal. Lige her på nabogrunden, har kommunen solgt et areal til 

bygning af en Padlehal, som ikke vil blive en kommunal ejendom. Der er pt. planer om at 

Schneeklothhallen skal friskes op. Der skal lægges nyt gulv, males og nye gardiner som er længere 

så vores bolde ikke lægger sig i vindueskarmen. Der er lagt nyt tag på hallen, så vi ikke får regn ned i 

hal og forhal. 

Medlemstallet er i skrivende stund 193 aktive og 41 passive. Der er 105 piger/damer, 72 drenge/ 

herrer, plus ca. 16 Trille Trolle børn. Det er stort set det samme, som sidste år. Nogen er kommet til 

og andre er gået fra. 

Klubben har i årets løb haft gang i flere tiltag for at få flere medlemmer til BHK. Der er skrevet opråb 

på de sociale medier, skoleinfo og småbørns institutioner. Klubben mangler spillere på alle hold. Der 

er ved frivillig hjælp skabt kontakt til de mindste børns institutioner. Kommunen har også tilbud om 

at hjælpe os til at sætte gang i forskellige tiltag på forskellige måder og også i samarbejde med HRØ. 
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På de enkelte hold gør trænere/holdledere et stort arbejde for at arrangere fællesarrangementer 

også med stor hjælp fra forældrene.  

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 har haft stor succes med at lave Åbent Hus-arrangement for Trille Trolle. Der var virkelig mange 

mødt op de to lørdage, det var annonceret. Efterfølgende, er der også mange, der er blevet så 

glade for at lege med, at de er kommet igen. Vi har nu indført en kontingentordning for Trille Trolle. 

Meld dig ind og du får en Trille Trolle bluse. Det går forrygende der er købt nye materialer ind og 

ryddet op og kasseret i de gamle. Ligeledes er der nu Trille Trolle to gange månedlig, den 1. og 3. 

lørdag. 

Det smittede af på vores træning for de U 5/7- årige. Det blev hurtigt til rigtig mange børn, som 

også ville prøve håndbold. Det er blevet en succes og er kommet for at blive. Et meget godt forum, 

for at prøve om det er håndbold, man vil dyrke. 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 forældrene, hvordan det er at være i en forening.  

Vores U 9 Mix er den gruppe, som har rykket sig rigtig meget i denne sæson. For første gang har de 

været meldt til almindelig turnering. De har virkelig gjort markante fremskridt. Det er noget der 

tiltrækker flere spillere. Næste år skal en del af U9 børnene rykke op til U 11. Det er altid en proces 

at begynde på en ny årgang, både for børn og forældre. Man kommer måske væk fra sine 

kammerater og skal lære nye at kende og man møder dem der allerede har spillet U11 et år, som er 

lidt ældre, så der er nogle bump, der skal overstås. Det vigtige er, at klubben skal være dygtige og 

fleksible nok, så vi fastholder spillerne i klubben. Det er en balancegang. 

Vi startede året med få U 11 spillere på pigesiden og lidt flere på drengesiden. Derfor tog vi chancen 

og lod dem træne sammen. Det var virkelig noget der gav meget mere dynamik i gruppen, som 

også voksede. 

Det holder vi fast i også i den kommende sæson. Det er godt for begge parter. De kan sagtens 

komme i turnering med rene drenge/pigehold, men også hjælpe hinanden, som en helt naturlig 

ting. 

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

medlemmer. 

U 13 Piger, 16 stk. har haft en sæson med få spillere. Men sammenholdet har været i top og et par 

nye spillere er kommet til. De har opnået meget fine resultater både i turnering og ved de stævner 

de har deltaget i. Trænere og hold har ved fælles hjælp, samlet penge ind ved salg af forskellige 

papirvarer. Målet er en tur til Barcelona på træningslejr i efteråret. Det forlyder at de næsten er i 

mål. 
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U 13 piger har fået 3 spillere med til talenttræning og vi håber, at de bliver udtaget mange gange. 

Ligeledes er 3 af pigerne blevet optaget i Idrætsklassen på Brøndbyvester skole.  

På seniorsiden har vi mange damesenior, der er 4 hold i øjeblikket. Der er virkelig kommet tilgang 

på DS 2.3.4. holdene, men vi kunne godt bruge nogle flere på 2.divisionsholdet. Det er et stort 

ønske, men meget svært at konkurrere med andre klubber i 2.div., hvoraf mange får penge for at 

spille der. Det kan vi ikke præstere. 

Herresenior hygger sig og har pt. et hold til turneringen.  

Oldboys har hygget sig og er vokset gennem sæsonen. 

Vi har også en gruppe der hedder MUTTI, det er motionister, som hygger sig under Mettes ledelse. 

Der er altid plads til flere og det er kun en gang om ugen. 

Vores årsfest kunne endelig afholdes efter to års aflysninger. Det var dejligt og dejligt at se at alle 

kunne være sammen og more sig. Voksne og børn dansede i timer og der var diverse kåringer af 

årets spillere, fightere, trænere og ledere. Vi sagde tak til Louise og Nina van Zeijst for deres initiativ 

til at få oprettet en ny støtteforening og åbne Cafeen i Rød hal. Tak til Dorte Brix for sin altid 

parathed til at hjælpe på sidelinje på flere hold og til Kim Bak for at hjælpe klubben med at formidle 

kontakter ud til omverdenen så vi kan opspore potentielle nye spillere. 

Nu har vi haft Holdsport, som redskab til at registrere klubbens medlemmer og opkræve 

kontingent. Det er ikke lige nemt altid. Vi kunne ønske os, at medlemmerne ville være lidt hurtigere 

på tasterne eller melde sig på den automatiske indbetaling. Det giver os noget ekstra arbejde at 

skulle blive ved med, at opfordre folk til at få orden på det. Der kan også betales med mobil pay i 

systemet.  

Mange, mange tak til klubbens trænere, holdledere, spillere, forældre, bestyrelse der har ydet en 

fantastisk indsats i 2021-22. I årets løb, er der kommet mange frivillige hænder til hjælp både på 

turneringssøndage, på Brøndby Stadion. Hjælpen på Brøndby Stadion, har meget stor betydning for 

klubbens økonomi, uden den indtægt ville medlemmernes kontingenter stige til det dobbelte eller 

vi måtte skære på udgifterne andre steder. Det kunne være at deltage i færre turneringer, stævner 

og lignende. Det vil vi helst ikke, da det er der vi samler oplevelser. 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 

forældregrupper. Det er ikke så farligt. Vi kan nemt bruge flere frivillige i det selskab. Vi kan også 

sagtens bruge mere hjælp i bestyrelsen. 

Fokus i den nye sæson ligger fortsat på at få flere spillere til klubben. Vi er i gang sammen med 

kommunen om at lave et samarbejde med SFO og skolen. HRØ er også med i samarbejdet. Vi kan 

selvfølgelig også altid byde nye frivillige velkomne, vi kan altid finde nogle opgaver der skal løses, 

både små og større. 

Vi gælder os til at se to nye U 13 drenge og pigehold og vi er dybt taknemmelige for at der er 

kommet nye trænere i klubben. Vi glæder os meget til den nye sæson i Brøndby Håndboldklub. 

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

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. 

• Kommentar fra forsamlingen: forælder stiller sig til rådighed til at udvikle et årshjul for 

klubben, hvis der er behov for længere planlægningsperiode (+ 3 måneder). 

 

3. Fremlæggelse af regnskab, status og budget 

Regnskab for perioden 1. maj 2021 til 30. april 2022 blev gennemgået af kassereren.  

Total-tallet for indtægter skal være 788.596,00kr. Der er skrevet 778.596,00kr. i regnskabet. Martin 

sørger for at rette dette. 

• Spørgsmål fra forsamlingen: Kommer der ikke rykkere ud på restancer? 

o Der bliver sendt rykkere ud, der bliver skrevet mails, der bliver taget personligt 

kontakt til den enkelte spiller. 

• Forslag fra forsamlingen: Tvungen bodtjans. 

 

- Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

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. 

Senior (DS)      1800,00kr. 

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

Mutti      700,00kr. 
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U15       1600,00kr. 

U11 + U13      1200,00kr. 

U7+U9      700,00kr. 

Trille Trolle      200,00 kr. 

Passive medlemmer     200,00 kr. 

- 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: 

Thommas Johannsen ønsker at udtræde af bestyrelsen udenfor valgperiode.  

 

Nina van Zeijst stiller op til bestyrelsen for en 1-årig periode. 

 

Mia J. Larsen er på valg og ønsker genvalg. Valgt for en 2-årig periode som menigt medlem. 

 

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 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 Michelle Ljungstrøm er villig til genvalg. Michelle er enstemmigt genvalgt for en 1-

årig periode 
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8. Eventuelt 

 

Der var småting til Generalforsamlingen, bl.a. blev der talt om at klubbens hjemmeside, som er i 

gang med at blive opdateret. 

Spørgsmål vedr. om, der er lavet noget evaluering på kortbaneprojektet? – Der skulle laves 

evaluering i 2020, men denne er udsat. Kortbane handler om at få flere boldberøringer – man er 

opmærksom på hyppigheden i scoringer og opmærksom på forskellen ift. de forskellige rækker. 

 

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. 

 

 


