
 
 
Referat af Generalforsamling i HØJ onsdag den 30. august 2017 
 

0. Referent: Helene Rasmussen blev valgt. 
 

1. Dirigent: Anders Jønsson blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 

 
2. Stemmetællere: Buster Christensen og Jens Rølle blev valgt. 

 
3. Formandens beretning – er vedlagt som bilag til referatet. Det talte ord gælder. 

 
4. Udvalgenes beretninger – er vedlagt som bilag til referatet. Det talte ord gælder. 

* Børne-/Unge Udvalget (BUU), v. Helene Rasmussen 
* Turneringsudvalget, v. Anders Jønsson 
* Cafeteriaudvalget, v. Tina Jensen. Kommentarer til årsberetningen: forslag om fornyelse 
af køleskabe, som også er lettere at køre ind i hallen til arrangementer. Andre faciliteter 
kan også overvejes. 
 

5. Kassererens beretning, v. Charlotte Lind:  
a. Regnskabet blev forelagt og taget til efterretning. Det ser generelt ret fint ud. 
Kurven er vendt mht. medlemstal og kontingentindtægter, hvilket er meget positivt.  
Der har været gjort en kæmpe indsats fra trupperne for at skaffe sponsorer – det er et 
fantastisk arbejde af ambassadørerne, som ikke kan roses nok. I klubben kunne vi godt 
bruge nogle folk, som kan skaffe sponsorer til klubben generelt, fx til finansiering af juletur, 
Håndboldskole og lignende større aktiviteter.  
b. Budgettet blev forelagt og taget til efterretning. 

 
6. Indkomne forslag:  

Der var ikke indkommet forslag. 
 

7. Valg af Bestyrelse:  
Formand: Helle Rasmussen var ikke på valg 

Formand for BUU: Er lig en repræsentant fra BUU, idet Buster genopstillede og blev 
enstemmigt valgt. 
Formand for Økonomiudvalget: Charlotte Lind var på valg, genopstillede og blev 
enstemmigt valgt. 
 
 



 

  



Formandens beretning 2016-2017 
Det talte ord gælder 

 
Ved sidste års generalforsamling sluttede jeg min beretning af med 2 emner: 

1) Knapheden på halressourcer men samtidig forventningens glæde ved at kunne tage den nye 

Jyllingehal i brug 1. september 2017. 

 
2) Behovet for at finde en ny, stærk formand for vores JGI-afdeling. 

Jeg er rigtig glad for at kunne sige, at der nu er fundet og valgt en ny formand for JGI, nemlig John Nielsen, af 
mange kendt som Musti, der reelt begyndte arbejdet i JGI i begyndelsen af dette år, men som officielt først 
nu er blevet valgt på medlemsmøde i JGI. John arbejder målrettet med vores fremtidige adgang til 
Jyllingehallen og følger byggeprojektet tæt. 
Jeg er omvendt ked af at skulle sige, at den nye Jyllingehal nu først er lovet færdig til årsskiftet 17-18. Vi har 
været utrolig hårdt presset på halkapacitet gennem hele den forgangne sæson, og er det fortsat. Helene, 
John og Kim har arbejdet intensivt og konstant med at skaffe os yderligere kapacitet rundt omkring i 
lokalområdet og i Roskilde, og det har båret frugt i den forstand, at vi har fået tildelt lidt ledige tider ad hoc, 
når andre foreninger ikke har benyttet deres tider fuldt ud. Situationen har dog også krævet - og gør det 
fortsat - at alle trænere, spillere og forældre er indstillet på pragmatiske løsninger, og ofte med meget kort 
varsel. Fra bestyrelsens side beklager vi situationen. Vi bestræber os på at håndtere den fair for alle parter 
vel vidende, at vi desværre ikke kan opfyldes alle ønsker. 
Hvor den nye sæson forhåbentlig bliver et vendepunkt med hensyn til halkapacitet, blev sæsonen 2016-2017 
et vendepunkt på andre måder. Efter at have haft ønsket længe, lykkedes det at få stablet et nyt tilbud på 
benene, nemlig Håndboldfitness for voksne, som er en kombination af styrke-, konditionstræning og boldspil. 
Fitnessholdet fik rigtig god succes og har i størrelsesorden 20-25 medlemmer ved indgangen til den nye 
sæson.  
Vi lykkedes også med at gennemføre Babyhåndbold for de helt små - et tilbud vi i næste sæson har omdøbt 
til U4-U5. Endelig fik vi etableret en pæn stor U18 pige trup efter, at vi sæsonen forinden ikke havde haft et 
U18 pige hold. Tre succeshistorier, som vi godt kan være lidt stolte af. 
Stolte kan vi også være af de sportslige resultater i 2016-17. Rigtig mange hold høstede flotte resultater både 
i den almindelige turnering og i pokalturneringen. Kronen på værket var vores U18 drenge, der sluttede 
sæsonen af med bronzemedaljer til DM.  
Medlemstilgang og gode sportslige resultater forudsætter én vigtig ting, nemlig dygtige trænere og 
holdledere, der på en kvalificeret og indlevende måde kan tage sig af vores mange medlemmer. Det skal 
være folk, der på én og samme tid matcher spillernes ambitioner og niveau, og som samtidig kan bidrage til 
fællesskabsfølelse og en rar atmosfære i et ellers konkurrencebetonet miljø. At trænerne så også udviser 
klubånd og er gode kolleger, er et ekstra plus. Dygtige, loyale trænere er simpelthen en god investering og 
en vigtig konkurrenceparameter for os.  
Det betyder dog samtidig, at vi stiller store krav til vores trænere, og engang imellem opdager vi i løbet af en 
sæson, at der simpelthen ikke er et match mellem trænernes kompetencer, ambitioner eller muligheder på 
den ene side og klubbens ønsker og behov på den anden side. Og så må vi desværre sige farvel til trænere i 
utide; det var vi også ude for i 2016-17.  Det er aldrig rart, og en situation vi hele tiden skal forsøge at 
forebygge gennem forventningsafstemning og kvalificeret arbejde, både ved ansættelsen af trænere og 
løbende ved evaluering og dialog gennem sæsonen. Vi bestræber os hele tiden på at blive bedre til det. Tak 
til alle trænere og holdledere, der har lagt uanede mængder af fritid og følelser i arbejdet i vores klub i 
sæsonen 2016-17. 
En af opgaverne for en foreningsbestyrelse er at have et konstant fokus på økonomien, så klubben har et 
stærkt fundament både på kort og længere sigt. Igen i år ser både udgifts- og indtægtssiden heldigvis 
fornuftige ud. Det kræver en bred involvering og en meget stor indsats at skaffe de nødvendige midler.  



Jeg vil gerne rette en særlig tak til Robert Engelsholm og de mange frivillige ved Roskildefestivalen, der endnu 
engang har gjort det muligt for Støtteforeningen at yde et særdeles stort økonomisk bidrag til HØJ’s 
ungdomsarbejde. Også en stor tak til Tina, Tut-udvalget og de frivillige spillere og forældre, der altid er parate 
til at løse praktiske opgaver ved store arrangementer og på almindelige kampdage, så vi kan fremstå 
imødekommende og professionelle og samtidig tjene penge både til klubkassen og holdkasserne. Og godt 
gået af de tro HØJ-støtter og holdledere, der har jagtet sponsorindtægter, så vores spillere har kunnet få nyt 
spillertøj, dygtige trænere og mindeværdige håndboldmæssige og sociale oplevelser på vores klubture. 
Endelig selvfølgelig en kæmpe tak til Charlotte, der som kasserer og tøj- og materialeansvarlig endnu engang 
har løftet et utal af opgaver og styret os igennem på en økonomisk forsvarlig måde. 
Jeg håber, der bliver mulighed for at fortsætte vores samarbejde om udvikling og styrkelse af vores klub det 
kommende år. Her vil ambitionerne være at fortsætte udviklingen mod endnu bedre tilbud til vores 
medlemmer, trænere og holdledere - det være sig på og udenfor banen i form af kvalitativ god træning for 
alle, samvær der fremmer trivslen, uddannelse og support. Tak for en udfordrende men også god sæson 
2016-17. 
 
Helle Rasmussen, den 30. august 2017 

 
 
 

Årsberetning fra Børne- & Unge Udvalget (BUU) i HØJ – sæsonen 2016/17 
 
Medlemmer i BUU i sæsonen 2016-17: 
Kaj ”Buster” Christensen, Mette Hvidemose, Rikke Rye Rasmussen, Per Svenningsen og Helene Rasmussen 
Kim Hagenbo var med i udvalget, indtil han forlod klubben ved årsskiftet. 
 
Kort fortalt: 
BUU har ikke i år brugt tid på mange ”stormøder” med alle mand, da de mangeartede opgaver ofte kræver 
en hurtig løsning, og derfor foregår noget mere uformelt via telefon og mail. Men der er naturligvis holdt 
møder med hold, trænere, spillere, forældre og bestyrelse, når det har været nødvendigt – og det har det!  
BUU varetager alt, som vedrører ungdomsholdene, og vi startede sæsonen ud med at dele opgaverne 
mellem os således: Rikke, Buster og Mette (og Kim) på de sportslige områder, og Per og Helene på de 
administrative. Men mange opgaver er nu alligevel blevet løst i fællesskab – blandt andet fordi udvalget 
ikke har så mange medlemmer, men også fordi det er nødvendigt at vende etik og ny-opståede 
problemstillinger med alle for at få flere input til løsninger. 
Udvalget har et Årshjul, hvor alle opgaver er listet op. Man er velkommen til at få tilsendt en kopi af 
Årshjulet – i så fald henvendelse til Helene. 
 
Administrativt: 
Udvalget blev i denne sæson betydelig styrket på den administrative del efter, at Per trådte til. 
Derfor er der lavet mange forbedringer i år på hjemmesiden og på Facebook, hvor aktiviteten er gået fra 0 
til 100 på en sæson  Ligeledes er der blevet udarbejdet en del materiale, som skal bruges i den 
kommende sæson (velkomstfoldere mv.).   
Der har været en aktiv dialog med trupperne omkring materialer, spillere, forældre, stævner mv., og der 
har været stor fokus på at få skabt klub-stemning på ture, i hallen og på de enkelte hold. Dette blandt andet 
ved at skabe et fælles forum på FB, hvor man kan dele oplevelser, ideer, deltagelse i stævner, opfordringer 
til at komme i hallen mv. Men også ved et øget antal træner-/holdledermøder, hvor emner kunne drøftes, 
og hvor kendskabet til hinanden kunne øges. 
Sæsonen var fra start af igen præget af mangel på tid i hallerne, da vi fortsat ikke havde Jyllinge Hallen til 
rådighed, så sæsonen var præget af rigtig meget kommunikation omkring træningstider. Der blev konstant 



kommunikeret og forhandlet med halpersonale, kommuner, trupper og udvalg omkring brug af hallerne. 
Problematik omkring træningstid og tilretning af træningskalender var (og er) en daglig opgave. Vi bør 
glæde os over vores kolleger i ØFC (Ølstykke Fodbold) og hallens personale med Peter Ravn i spidsen, da de 
har været meget samarbejdsvillige, og vi har hjulpet hinanden, så godt vi kunne, med gennemførelse at 
træning og arrangementer.  
Ud over de mange ad hoc opgaver har udvalget (sammen med andre i klubben) været med til at 
koordinere: tøjprøvning, nøgler til skabe og andet, afholdelse af træner-/holdledermøde, fremskaffelse af 
nøgler og kort til diverse haller, planlægning og gennemførelse af håndboldskole & træningsweekend, 
koordinering af juletur for alle ungdomshold, jule-five-a-side og meget mere. 
 
Sportsligt: 
BUU’s opgave er at tilse og præge klubbens sportslige tilbud. Det vil sige, at udvalget er med til at udvælge 
trænere til trupperne, hjælpe dem i gang og i løbet af sæsonen følge op på alle teams.  
I den forgange sæson var der udfordringer med trupper, som ikke fungerede, og der blev brugt meget tid 
på møder, samtaler og korrespondance med trænere for at løse disse udfordringer.  
Især Mette og Buster havde en del opgaver af den karakter, og de blev forsøgt løst i samarbejde med 
Bestyrelsen. Helle (formand) har været med til en stor del af opgaveløsningen på dette felt. 
Sæsonens arbejde på det sportslige område bar også meget præg af forberedelse til den kommende 
sæson. Vi var ellers startet i god tid, synes vi – allerede sidst i november blev de første indledende snakke 
taget omkring trænerkabalen til den kommende sæson, men alligevel var det svært at få ”bundet de sidste 
sløjfer. 
Der blev også brugt en del tid på at forberede den kommende U16P trup, da vi kunne se, at der ikke ville 
være spillere nok til den ny sæson. Helle, Mette og Hans Erik Wolf gik sammen om at finde en model til et 
holdsamarbejde med Smørum Håndbold, som stod i samme situation. Holdet er i skrivende stund godt i 
gang. Det var dog meget svært at finde træner til truppen, og det lykkedes først et stykke ind i den ny 
sæson. 
Flere hold klarede sig flot i sæsonen, men her i årsberetningen vil vi fremhæve et enkelt: Vores U18D vandt 
bronze til DM – og det var en rigtig stor og flot præstation, som hele klubben glædede sig meget over. Der 
var stor opbakning til finalestævnet på Fyn, hvor mange HØJ-folk havde taget turen over for at heppe på 
gutterne. 
 
Generelt: 
Det er vores opfattelse, at sæsonen 2016-17 har fået sparket til den gode klubånd. De unge spillere bliver 
mere og mere involveret og deltager med smil på læben, når der skal slæbes borde, sælges varer i Tutten, 
hjælpes til ved håndboldskole, five-a-side mv. Og i år har vi også fået uddannet vores første unge dommere.  
Det er bestemt en god trend, som vi håber, vi kan holde fast i, så vi kan tiltrække og fastholde både spillere 
og ledere. 
Der arbejdes på mange fronter med fælles klubture, træningsweekend, håndboldskole, jule-five-a-side og 
også med mange sociale arrangementer ude på de enkelte hold. Alle disse ting er med til at give den 
enkelte spiller tilhørsforhold til HØJ. En ting som fællesspisning i Tutten efter træning sker næsten ugentligt 
– det er en rigtig god indsats, der gøres i den forbindelse fra forældre og trænerteams. 
 
KÆMPE STOR TAK: 
… skal lyde til alle ledere, spillere og forældre for at støtte op om alle vores aktiviteter, som er meget 
afgørende for klubbens sociale liv og spillernes generelle håndboldopdragelse. 
Uden denne opbakning (og indtjening) kan vi ikke holde det hele kørende og også holde prisen nede på 
stævnerne og dermed få så mange med hver gang  
 
30. august 2017 
Børne-/Unge Udvalget i HØJ, v. Helene Rasmusen 



 
 

Årsberetning fra Turneringsudvalget 2016/2017, v. Anders Jønsson 
 
Som altid har det været en sæson med mange hold i diverse turneringer. Der er blevet spillet almindelige 
kampe i vinterturneringen, sommerturneringen, og ikke mindst pokalkampe. Der har været hold på alle 
niveauer, som har spillet det bedste de kunne. Da der har været så mange hold, har det givet en del 
problemer med planlægning af kampe, da vi jo ikke har kunnet disponere over Jyllinge Hallen. Men med 
stor forståelse fra trænere og spillere er det lykkes at komme helskindet igennem sæsonen. En del kampe 
er spillet på hverdage i egne træningstider. Men mon ikke snart vi kommer til at spille i Jyllinge igen, det er i 
hvert fald turneringsudvalgets store håb. 
Igen i år har der været en del døm selv kampe, og der skal lyde en stor tak til de trænere og 
ungdomsspillere, der har hjulpet med at dømme disse kampe. Uden dem kunne der ikke spilles kampe i de 
lavere rækker. Vi håber igen i år, at der er ungdomsspillere med en lille dommer i mave, der har mod på at 
dømme lidt kampe i turneringen. 
Det har været en sæson uden de store karantæner til trænere og spillere. Enkelte karantæne dage har der 
dog været, men med alle HØJs hold i turneringen, er det ikke til at undgå at rende ind i en karantæne. 
Som noget nyt bliver der afholdt dommerbordskursus i år. Vi håber med dette tiltag, at flere forældre og 
spillere kan sidde ved dommerbordet. Det er ganske enkelt en nødvendighed med flere til at sidde ved 
dommerbordet. Stor tak til Jørgen Gulmark for assistance med kurset. 
Alt i alt har det været en god sæson med mange kampe, hvor stemningen har været i top. Der er blevet 
heppet, og der er jublet over en sejr, men enkelte tårer har der sikkert også været.  
Hermed slut på turneringsudvalget årsberetning, og tak for håndboldåret 2016-2017, og velkommen til den 
nye sæson. 

 
Årsberetning fra Cafeteriaudvalget, v. Tina Jensen 
 
Udvalget 2016-2017 har bestået af: 
Peter Olsen, Thora Fjeldgren, Bettina Halling, Inger Andersen, Tina Rasmussen og Tina Jensen. 
 
Vi har haft en god sæson med et fint samarbejde i udvalget. Vi har haft flere weekender med åben både 
lørdage/søndage, hvilket kræver en stor planlægning i udvalget, samt på holdene. 
Vi har i denne sæson fået et nyt arrangement med Egedal kommune, deres eget Egekom løb. Det giver et 
overskud på 25-30000 kr. til Tuttens drift. 
Vi har haft en gymnastikopvisning med en stor omsætning, som sikre en god drift af Tutten.  
Vi har haft åbent til herre/dame kampe til hverdags kampe, det er for at yde denne service, da 
omsætningen ikke er stor. 
 
Med hensyn til det finansielle henvises til vedlagte årsrapport. 
 
Der er kommet forslag til Tutten om, at udvide sortimentet, hvilket vi er taknemlige for  Vi er dog 
underlagt nogle regler, som gør, at vi ikke må producere varer i Tutten, der ikke er for produceret af en 
godkendt producent. Disse regler skal vi bakke op om, hvis ikke vi skal have besøg af 
levnedsmiddelstyrelsen med deres smileys ordning. Det vil kræve alt for store ændringer i Tutten, som vi 
ikke kan håndtere med den frivillige hjælp. 
Det er hævet over enhver tvivl, at det er eksterne arrangementer cafeteriaet tjener mest på, men disse 
arrangementer betyder jo altså også aflysning af håndbold, som trods alt er det primære i den her forening. 
Eksterne arrangementer koster også rigtig, rigtig mange timer til forberedelse/afholdelse internt i 
cafeteriaudvalget og hos dem som hjælper til. 



På udvalgets vegne vil vi gerne sige tak til alle dem, som har hjulpet i Tutten denne sæson – både til 
Tordenskjolds soldater som altid velvilligt stiller op, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, men også til de 
forældre som pligtigskyldigt aftjener deres værnepligt 1 eller 2 kampdage på en sæson og medlemmer som 
typisk hjælper til ved større arrangementer som fester m.v. 
Medlemmernes brug af cafeteriaet er uændret og det er de forskellige ”svipsere ”også, Udvalget er ikke 
ansat til disse gøremål, så derfor ”brug gerne tutten, men ryd op efter Jer. ” Vi fra udvalget gør dog 
hovedrent i køkkenet 2 gange om året! 
 
Ølstykke den 30. august 2017, Tina Jensen 

 
 


