
 
 
Referat af ordinær generalforsamling i HØJ onsdag den 29. august 2018 
 

0. Referent: Helene Rasmussen blev valgt. 
 

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

 
2. Stemmetællere: Buster Christensen og Helene Rasmussen 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 Turneringsudvalgets beretning: Et ekstra dommerbords-panel ønskes, så 
der er ét uden harpiks til kampe og ét til træning. 
 

5. Kassererens beretning, v. Charlotte Lind:  
a. Regnskabet blev forelagt og taget til efterretning. Det ser generelt ret fint ud. 
Kommentarer: Det er ønskeligt at kunne genskabe det tidligere sponsorudvalg, så der kan 
hentes sponsorater ind, som ikke skal gå direkte til holdene, f.eks. sponsorer til 
Håndboldskolen, juletur, camp og lignende arrangementer. 
Flot overskud i foreningen!! 
b. Budgettet blev forelagt og taget til efterretning. 

 
6. Indkomne forslag:  

Der var ikke indkommet forslag. 
 

7. Valg af Bestyrelse:  
Formand: Helle Rasmussen er på valg - enstemmig genvalgt. 
Formand for BUU: Er lig med en repræsentant fra BUU, og Buster genopstillede og blev 
enstemmigt valgt. 
Formand for Økonomiudvalget: Charlotte Lind er ikke på valg. 

 
8. Valg af revisor: Torben Harder genopstiller og enstemmigt valgt 

Revisorsuppleant: Astrid Schiøttz-Jensen enstemmigt valg 
 



9. Evt.: 
Ikke nogen emner til referat. 

 
 
 
Beretninger fra formand og udvalg findes på de næste sider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formandens beretning 2017-2018 

Det talte ord gælder 
 

Aldrig før har HØJ Håndbold og HØJ Elitehåndbold været så meget i medierne, som i 
sæsonen 2017-18. De lokale og regionale nyhedsmedier har skrevet og fortalt om os løbende 
gennem sæsonen, bl.a. fordi vi selv producerer fortællinger, der er værd at skrive om.  
På HØJ’s facebookside er blevet lagt et utal af informative, sjove, glade og inspirerende 
opslag og billeder, som er blevet delt og delt igen. Den 6. april holdt U8 sæsonafslutning 
med verdensmesterskaberne i håndbold, og videoen fra den festlige dag er blevet set over 
7.000 gange og har nået næsten 9.100 personer. Det er et godt eksempel på vigtig og 
nødvendig markedsføring af vores klub. 
 
Vi befinder os i en konstant konkurrence om danskernes tid og opmærksomhed, og vi må 
sande, at det stiller store krav ikke kun til kvaliteten i vores tilbud men også til formidlingen 
og synligheden af, hvad vi kan byde på i HØJ. Jeg synes, vi er blevet meget bedre på det 
punkt, ikke mindst via de sociale medier, men jeg mener også, at vi fremadrettet skal se på, 
hvordan vi kan udvikle det endnu mere. Stor tak til Per for revision af vores hjemmeside og 
til alle, der aktivt har lavet opslag om klubben og delt dem flittigt på de sociale medier.  
 
Igen i den forgangne sæson har vi været utrolig hårdt presset på hal-ressourcer, bl.a. fordi 
Ølstykkehallens tag har været utæt og skulle repareres. Hele december måned var hallen 
helt lukket. Det har været frustrerende, og situationen har krævet voldsomt mange 
planlægningsressourcer hos trænere og holdledere, og ikke mindst hos Helene der har stået 
for koordinering og kontakt til andre haller. Selvom vi jo godt ved, at problemerne med 
hallen for en stor del skyldtes dårlig vedligeholdelse fra kommunens side, valgte vi bevidst 
en konstruktiv tilgang til udfordringerne og til Egedal Kommune, og jeg er overbevist om, at 
det lønner sig på den længere bane. Tak til alle for at vise forståelse for situationen og til 
Helene for det enorme arbejde. 
 
De knappe hal-ressourcer betød, at vi ikke kunne tilbyde baby-håndbold og Håndboldfitness 
i den forgangne sæson, og det er ærgerligt, for vi ønsker en klub med tilbud til mange 
forskellige målgrupper. Heldigvis kan vi tage begge dele op i den kommende sæson, og der 
foruden har vi startet HØJ KIDZ op, som er et håndboldtilbud til børn og unge med 
udviklingshandicap. Jeg tror på, at mangfoldighed i vores tilbud og medlemskreds er en af 
vejene frem for at bevare HØJ som en stor og anerkendt klub. 



Medlemstilgang, kvalitet i vores tilbud 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 
medlemmernes ambitioner og niveau, og som samtidig bidrager til fællesskabsfølelse og en 
tryg atmosfære i et ellers ofte konkurrencebetonet miljø. At trænerne så også udviser 
klubånd og er gode kolleger, er et ekstra plus. Dygtige, loyale og engagerede trænere er 
simpelthen en god investering og en vigtig konkurrenceparameter for os, og derfor lægger 
vi også mange kræfter i at finde og sammensætte velfungerende trænerteams, og vi lægger 
vægt på at få engageret vores unge spillere også i trænergerningen. Sæsonen 2017-2018 var 
ingen undtagelse, og jeg vil gerne sige tak til alle trænere og holdledere, der har lagt uanede 
mængder af fritid og følelser i arbejdet i vores klub i den forgangne sæson. En særlig tak til 
Nicolai Hoxer, der virkelig fik HØJ på Danmarkskortet, da han meget imponerende vandt 
TV2’s titel som Årets Træner og trådte frem på landsdækkende TV. 
 
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 balancen mellem 
indtægter og udgifter heldigvis fornuftig ud. Det kræver en bred involvering og en meget 
stor indsats at skaffe de nødvendige midler.  
 
Jeg vil gerne igen i år 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 nærmest umenneskeligt 
antal opgaver og styret os igennem sæsonen på en økonomisk forsvarlig måde. 
 
Tak til resten af bestyrelsen og alle andre for en udfordrende men også god sæson 2017-
2018 i HØJ. Jeg håber, at den kommende sæson bliver endnu bedre med nye tiltag som 
teamorganisering af det sportslige arbejde og gennemførelse af det nye keeperakademi. Jeg 
glæder mig til at kunne fejre HØJ’s 25 års jubilæum med resten af klubben til februar. 
 
Helle Rasmussen, den 29. august 2018 
 
 
 
 
 



Årsberetning fra Børne- & Unge Udvalget (BUU) i HØJ – sæsonen 2017/18 
 

Medlemmer i BUU i sæsonen 2017-18: 
Kaj ”Buster” Christensen, Mette Hvidemose, Rikke Rye Rasmussen, Per Svenningsen og Helene 
Rasmussen, Helle Rasmussen (formand for HØJ) har også deltaget i stor udstrækning. 
 
BUU varetager alt, som vedrører ungdomsholdene, og opgaverne er delt således, at Rikke, Buster 
og Mette primært er på de sportslige områder, og Per og Helene på de administrative. Men mange 
opgaver er 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. 
 
Trupper, trænere, spillere, forældre og bestyrelse er der også holdt møder med, når det har været 
nødvendigt. Frekvensen af træner-/holdledermøder har været større i denne sæson, og vi 
fornemmer at det giver en god dialog. På et af møderne tilbød Hjerteforeningen et kursus i brug af 
hjertestarter og mange deltog. 
 
Igen i denne sæson har det fyldt rigtig meget at finde trænere til den kommende sæson. Vi må 
erkende, at det er en svær opgave, og selvom vi startede meget tidligt, måtte vi alligevel sidde 
tilbage med ubesatte poster ved sæsonstart. Det er dog lykkedes, men processen kan stadig 
optimeres, og vi bør have fokus på denne i år. 
 
Sæsonen har også budt på uoverensstemmelser i trupper og med forældre, og disse er løst efter 
bedste evne ved masser af samtaler og møder med involverede parter, BUU udvalgsmedlemmer og 
formand. 
 
Ud over tonsvis af gode træningstimer, kampe og ture til stævner som glæder alle, der er med, så 
er det også glædeligt for sæsonen, at vores unge spillere er mere og mere engagerede. Mange 
besidder en hjælpe-træner-funktion, flere har taget dommerkort og også ved arrangementer i 
klubben hjælpes der til i køkken og andre steder. Det er en positiv udvikling, som vi skal gøre meget 
for at holde fast i. 
Et ungt team overtog også planlægningen af håndboldskolen og det blev gjort det med stor succes, 
som de har fulgt op på i den nuværende sæson. Ros ros ros!! 
I juledagene kunne vi sende tre busser fyldt til renden afsted til Ikast, hvor der igen blev hygget, 
grinet og spillet kampe – og der blev vist også vundet nogle finaler. Det er en uundværlig klubtur, 
som fortsat vil blive prioriteret højt. 
 
Sæsonens gang har været som tidligere år, hvor de er varetaget mange forskellige opgaver. 
Planlægning af stævner, afslutninger, håndboldskole, camp og lignende, og der er hver eneste uge 
blevet kommunikeret med trupper og hold om mange forskellige ting. 
Samtidig er der igen brugt en stor mængde tid på planlægning af træningstider, da vi ikke som 
forventet fik adgang til den ny Jyllinge Hal og samtidig blev ramt af en lang række forhindringer i 
Ølstykke Hallen (utæt tag, renoveringer flere steder, lukning i december mv.). Vi ser i den 
forbindelse lys forenden af tunnelen nu, hvor vi i skrivende stund er kommet ind i ny sæson og har 



taget Jyllinge i brug. Kæmpe stor tak til alle ledere, spillere og forældre for tålmodigt at rette ind 
efter disse betingelser. 
 
Det er vores opfattelse, at den gode klubånd i HØJ har bestået i år og måske endda fået lagt endnu 
et lag på – på trods af de mange udfordringer med faciliteter. Der er virkelig ”rykket sammen i 
bussen”.  
Der arbejdes også i alle trupper med mange sociale arrangementer, og det er også med til at give 
den enkelte spiller tilhørsforhold til HØJ. Vi er en stor klub, og det hele køre, fordi alle - ledere, 
spillere og forældre - støtter op om aktiviteterne, som er afgørende for klubbens sociale liv og 
spillernes generelle håndboldopdragelse. KÆMPE STOR TAK FOR AL OPBAKNING OG DELTAGELSE!! 
 
Den 29. august 2018, Helene Rasmussen for Børne-/Unge Udvalget i HØJ 

 
 
 
 

Årsberetning fra Turneringsudvalget 2017/2018, v. Anders Jønsson 
Turneringsudvalget består af Ole Andersen, Bo Rasmussen og Anders Jønsson. 

 
Det har været forholdsvist roligt år, men der har været udfordringer med turneringsplanlægningen, 
da vi jo som bekendt ikke har haft mulighed for at benytte Jyllinge Hallen. Det har givet en del 
hverdagskampe, men også kampflytninger. Der har været stor forståelse fra de involverede hold i 
hverdagskampene. Med indvielsen af Jyllinge Hallen, og dermed mulighed for at kunne spille kampe 
i Jyllinge igen, kan det kun blive bedre i den kommende sæson.  
Men fra udvalget side skal der lyde en opfordring til alle om at begrænse kampflytninger til et 
absolut minimum.  Det giver store problemer hvis en kamp skal flyttes, bl.a. så skal andre kampe 
rykkes af hensyn til dommerpåsætning. De enkelte hold må prøve at finde ud af, om der er et halvt 
hold, der skal på lejrskole eller lignede – inden vi fastlægger turneringsplanen, så det ikke kommer 
som en overraskelse, der kræver kampflytninger efterfølgende. 
 
I den kommende sæson ved vi allerede nu, at der kommer mange hold - der vil bl.a. for første gang 
i lang tid være 7 senior hold. Da der er så mange hold, der skal deltage i vinterturneringen, vil der 
også være brug for mange til at sidde ved dommerbord. Derfor vil vi gerne være flere i udvalget. Så 
hvis der skulle være et par stykker, der sidder med en lyst til at sidde ved de lidt sjovere kampe, er 
det bare om at sige til.  
 
Med de mange hold, vil der også blive en del døm selv kampe, som skal besættes. I den forgangne 
sæson har der været stor hjælp fra ungdomsspillere, som virkelig har gjort det godt, og som har fået 
stor ros fra trænere og spillere for deres dommerkundskaber. Så må mon ikke de kan hjælpe igen i 
år. Men her kan også bruges flere dommere, så sig til hvis der er nogle med et ønske om at blive 
dommer. 
 
Som altid har der været karantæner og bøder denne sæson, men det kan nok ikke undgås helt. Men 
lad os se, om vi kan komme tæt på nul, i hvert fald de dumme karantæner. 
Så er der spillercertifikater. Det er vigtigt, at vi får spillercertifikater på alle spillere. Man må ikke 
spille kamp, uden at man er meldt ind, og vi har spillercertifikat på samtlige spillere. Når der kommer 



en ny spiller, skal vedkommende melde sig ind, og derefter er det vigtigt, at holdlederen informerer 
turneringsudvalget om, at der er kommet en ny spiller.  
Til sidst stor tak til dommere, dommerbordsvagter, spillere og trænere, for at hjælpe med til at 
afvikle hjemmekampe. HØJ håndbold er en klub med styr på tingene, og vi får for det meste stor ros 
af udehold og dommere der kommer i hallen. 
 
Ølstykke den 29/8 2018, Anders Jønsson 
 
 
 
 
 
 

Ølstykke Håndbold Forening 
ØHF/HØJ Generalforsamling onsdag d. 29.august 2018. 

 
Cafeteriaudvalgets beretning 2017-18. 

 
Udvalg 2017-2018 har bestået af: 
Peter Olsen, Thora Fjelgren, Bettina Halling, Inger Andersen, Tina Rasmussen, Jørn Hoxer 
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 haft Egekom løbet, Kattemessen, Stræk og bøjs julefrokost/afslutning, 
ØFC arrangementer og ØGF forårsopvisning. Alle disse eksterne arrangementer sikre os 
en fornuftig økonomi i 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. 
 
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. 
 
Køkkenet blev tømt d. 1/5, så det kunne være klar til håndværkerne kunne gå i gang og 
være klar med køkkenet til håndboldskolen  men som alle kan se er det bestemt ikke klar! 
De har mange undskyldninger for hvorfor, vi må bare se i øjnene at Ølstykke kommune ikke 
er de skarpeste. 
Vi rydder ikke op i klublokalet, depotrummet og omklædning 1 førend køkkenet er færdigt! 
. 
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. 
 
Inger Andersen træder ud af udvalget, da alderen er begyndt at sætte sine begrænsninger 
☺ 
 
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 29. august 2018                                                                  Tina Jensen 
 


