
Referat af generalforsamling i HØJ Håndbold 25. august 2021 

 

1) Valg af dirigent: Bo Søborg Rasmussen – Referent: Helene Rasmussen 

2) Valg af stemmetællere: Per Svenningsen og Stine Tvilling er valgt 

3) Formandens beretning: Helle Rasmussen – Beretningen er vedlagt nedenfor 

4) Udvalgenes beretning: 

* Cafeteria udvalget: Tina Jensen - Beretningen blev vedlagt nedenfor samt i referatet for 
generalforsamlingen i ØHF 
* Turneringsudvalget: Bo Rasmussen - Der blev planlagt en masse turneringskampe, som 
efterfølgende blev aflyst pga. restriktioner. Dog blev første halvdel af ungdomsrækkerne 
gennemført samt hele 1. division - og der var også planlægning af døm-selv kampe. 
Turneringsudvalget har besat dommerbordet ved alle 1. div kampe hele sæsonen. Yderligere 
opgaver har ikke været aktuelle i år pga. nedlukning. 
* Sportsudvalget: Helle Rasmussen – I udvalget sidder Buster, Mette Hvidemose, Jay, Kirstine 
Damgaard, Nicolai Hoxer, Helle Rasmussen og Kim Trampedach. Udvalget bruger tid på 
”trupperne’s sportslige liv” og trænerpåsætninger. I sæsonen har der været holdt en del møder 
både on line og fysisk. Trænerpåsætning og opfølgning har været lige stor en opgave som vanligt. 
Udvalget holder snart en workshop, hvor formålet er at få fordelt de mange opgaver. 
* ATU (Aktivitets Udvalget): Udvalget er forholdsvis nyt og består nu af Stine Tvilling, Jannie Lund, 
Helle Nygaard, Nicolai Sørensen og Ulrik ”Ulle” Olsen. Udvalget tager sig af at planlægge stævner 
og arrangementer for ungdomsholdene. I den forgangne sæson har der, trods restriktioner, været 
gennemført en tilrettet HØJ Camp. Håndboldskole blev også afholdt, men den har sin egen 
planlægningsgruppe.  
 
5) Kassererens beretning – Charlotte Lind 

a) Forelæggelse af revideret regnskab – gennemgået og udleveret til de fremmødte 

b) Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år - gennemgået og udleveret til 
de fremmødte 

Ønsker man indsigt, kan man henvende sig til foreningens kasserer. 

6) Indkomne forslag:  
a) Almindelige forslag: Der var ingen forslag indkommet  
b) Forslag til vedtægtsændringer: Forslag til ændringer på side 7, for at det passer til det vi kalder 
udvalgene i dag og dermed et par konsekvensændringer længere henne. Samt mulighed for at 
udvide bestyrelsen med flere medlemmer. Forslagene blev vedtaget.  

7) Valg af bestyrelse:  

a) Formand (i lige år): Helle Rasmussen er ikke på valg 



b) Repræsentant for Sportsudvalget (i ulige år): Kai ”Buster” Hjorth Christensen 
modtager genvalg 

c) Formand for Økonomiudvalget - i ulige år: Charlotte Lind modtager genvalg 

d) Menige medlemmer: Bestyrelsen indstiller Per Svenningsen til en af de ledige 
pladser i bestyrelsen. Per blev stemt ind. 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant.  

a) Valg af 1. revisor - Torben Harder genopstiller og er valgt 

b) Valg af revisorsuppleant – posten er ledig log der kigges efter en suppleant 

9) Eventuelt: 
* Der er brug for en procedure for indberetning af dispensationer til HRØ – Sportsudvalget tager 
action på det. 
* Kraftig opfordring: Ingen harpiksbolde i Tutten!!!! – er er mistænksomt mange harpiks-klatter på 
bordene… 

 

 
Formandens beretning 2020-2021 

Det talte ord gælder 

Sæsonen 2020-2021 vil for altid blive husket for Corona-nedlukninger og Corona-restriktioner - 
afspritning, afstandskrav, forsamlingsforbud og tests. Det var en sæson, der pressede os og alle 
andre foreninger og håndboldklubber til det yderste, fordi selve grundlaget for vores fællesskab, 
nemlig håndboldspillet, var truet. I de sorteste stunder tænkte man på, om vi mon nogensinde ville 
komme til at spille rigtig håndbold igen. 

I lange perioder måtte vi lukke helt ned - alle skulle blive hjemme - og vi kunne kun have sporadisk 
kontakt med vores medlemmer, trænere og frivillige. Vores sædvanlige store arrangementer som 
Kandisfesten og de fantastiske håndboldture måtte aflyses til kæmpestor ærgrelse for os alle 
sammen. 

Der var i lang tid stor usikkerhed om, hvorvidt turneringen ville blive gennemført, og det endte 
desværre med, at de fleste kampe ikke kunne gennemføres. Kun vores herrehold i 1. Division fik lov 
til at spille fuldt program - men for tomme tilskuerrækker og konstant med den sorte Coronasky 
hængende over hovederne. Derfor er det eneste reelle sportslige resultat vi fik ud af sæsonen 2020-



2021 herreholdets 5. plads i 1. Division - det er så til gengæld det hidtil bedte resultat i klubbens 
historie. 

Det var en meget usikker periode, men som så mange gange før viste det stærke sammenhold, det 
enorme engagement og den stærke organisation i klubben sig at bære os igennem krisen, så vi nu 
står mindst lige så stærkt som før Corona.  

Vores trænerstab og andre frivillige gjorde det intet mindre end formidabelt! Under nedlukningen 
fandt de på at tilbyde on-line træning og sociale aktiviteter on-line. Og så snart der blev åbnet for 
bare en lille smule samvær og fælles aktiviteter, var de parate til at gennemføre alle former for 
udendørs træning på græs og asfalt, i skarpt opdelte grupper og zoner og under alle vejrforhold og 
skiftende restriktioner. Vi valgte at gennemføre en anderledes Håndboldskole, men den nød stor 
opbakning og var vigtig for fastholdelse af medlemmerne. Spillere og forældre tog situationen med 
godt humør og bakkede op. 

I maskinrummet - på kontor- og mødegangene - blev det hverdag at holde øje med politikernes og 
sundhedsmyndighedernes udmeldinger og varsler om nye eller lempede restriktioner. Ved bare de 
mindste åbninger blev mulighederne vendt og drejet for at kunne tilbyde medlemmerne noget 
aktivitet. Der blev lagt et kæmpe stykke arbejde i at lægge nye træningstider, producere og 
ophænge skilte, indkøbe sprit og afstandsbånd, rådgive trænere og forældre, fortolke regler og 
retningslinjer. Og ved siden af skulle der holdes et vågent øje med mulighederne for at søge 
økonomisk dispensation og andre puljemidler, så klubbens økonomiske fundament ikke skulle vakle 
under og efter krisen. Her var der også en sand flok helte, som gjorde den afgørende forskel, bl.a. 
Per, Helene og Charlotte. Klubben har rigtig meget at takke jer for. 

Vi sluttede sæsonen af med et hyggeligt arrangement i telt på parkeringspladsen for alle trænere 
og frivillige i klubben. Det er altid vigtigt at slutte godt af og den store tilslutning til arrangementet 
vidnede også om, at folk havde savnet samværet på tværs af klubben. 

Det var en kort beretning om sæsonen der på umærkelig vis gik men aldrig vil blive glemt. Jeg vil 
gerne sige tak til den øvrige bestyrelse, til alle udvalgsmedlemmer, trænere, holdledere og andre 
frivillige kræfter andre for et godt og konstruktivt samarbejde i den meget mærkelige og 
udfordrende sæson 2020-2021.  

Nu ser vi ind i en ny sæson og lad os håbe, at den vil blive præget af gode håndboldoplevelser og et 
stærkt fællesskab omkring håndbolden. Det er HØJ’s varemærke. 

Helle Rasmussen, den 25. august 2021 

 

 

 



            Årsberetning for Cafeteriaudvalget 2020-2021. 

 

Udvalget har bestået af: Jørn, Tina Rasmussen, Bettina, Thora, Peter, Jette og Tina Jensen. 

 

Det har været en meget speciel sæson med Corona i alle henseender.  

Alle vores arrangementer udenom det håndboldmæssige blev aflyst, hvor de ellers store indtægter 
er. Egekomløb, stræk &bøj, Filmfestival, ØFC, ØGF og Kandis. 

Vi kom i gang med turneringen i efteråret 2020 og fik gang i tutvagterne igen på trods er mange 
Corona restriktioner. En stor tak skal lyde til alle trænere, holdledere og frivillige, som bakker op 
om vores tutvagter. Uden Jer kunne det ikke lade sig gøre "#$% 

Den 6. december var sidste kampdag vi holdt åbent, så blev der lukket ned igen- øv øv. 

Vi har prøvet at holde humøret højt i den svære tid og det er lykkedes os til bravour.  

Økonomisk har vi klaret os igennem uden det store tab, kun med et minus på 3500 kr. på denne 
sæson. Vi har en sund økonomi i Tutten og skal nok komme med et plus til denne sæson "#$% 

 

Alle i cafeteriaudvalget fortsætter i næste sæson med et højt humør. 

Vi har på nuværende tidspunkt både haft Kattemessen og Egekomløbet. 

 

På vegne af Cafeteriaudvalget Tina Jensen. 

Ølstykke den. 25/8 2021. 

 


