
	

REFERAT - GENERALFORSAMLING HOS KHKS HÅNDBOLD  

Lørdag d. 21. november 2020 kl. 11.00 i cafeteriaet i Kirke 
Hyllinge hallen  
Dagsorden 

1. Velkomst ved Jette Brøndsted 
2. Valg af dirigent  
3. Valg af 2 stemmetællere 
4. Formandens beretning – Herunder de respektive udvalgsformænds beretninger.  

Frivillighedsudvalget ved Morten 
PR/kommunikation ved Lisa 
Spillerudvalget ved Jørn 
Trænerudvalget ved Heinrich 
Økonomiudvalget ved Lasse 

5. Godkendelse af regnskab og budget 
6. Indkomne forslag  
7. Valg til bestyrelsen  
8. Eventuelt 

 

Ad 7 Valg til bestyrelsen:  

Jette Brøndsted På valg 

Morten Vedel  På valg Modtager ikke genvalg 

Heinrich Papke På valg 

Lasse Hansen  Ikke på valg 

Jørn Kofoed  Ikke på valg 

Lisa Christensen Ikke på valg 

Michelle Hansen På valg 

Suppleanter: 

Marianne Lauridsen På valg Modtager ikke genvalg 

Helle Fischer  Ikke på valg 

 

 

 

 

 



	

REFERAT: 

1. Velkomst ved Jette Brøndsted 
2. Valg af dirigent - Peter Holm blev valgt og som bekræftede at generalforsamlingen er 

rettigt indkaldt 
3. Valg af 2 stemmetællere – Rune og Jon blev valgt 
4. Formandens beretning – den blev godkendt af forsamlingen. 

 
– De respektive udvalgsformænds beretninger: 
 
Frivillighedsudvalget ved Morten: 
Et stille år pga. Corona – Dyrskue, Store Hestedag mm. blev aflyst,  
Men nu startes der op med salg af fyrværkeri og krudt. Vi håber at alle vil stille op og tage 
vagter samt købe deres krudt og juletræer hos os og dermed støtte klubben.  
Ca. 100.000 – 125.000 kr.  til klubben skaffes via de frivillige aktiviteter i årets løb normalt.  
 
PR/kommunikation ved Lisa: 
Også et lidt stille år da der ikke har skulle reklameres for arrangementer m.m. 
 
Men så brugte vi i stedet kræfter på at holde liv i klubben på Facebook og Instagram 
blandt andet ved at poste minder i form af billeder og små videoer så folk blev mindet om 
alt det gode klubliv selvom de sad alene hjemme hver især under Corona nedlukningen.  
 
Der er også lavet forskellig information/kommunikation vedr. Corona restriktioner løbende 
som restriktionerne har ændret sig.  
 
Hjemmesiden har vi også arbejdet på at opdatere – blandt andet med beskrivelse af vores 
hold og trænere. Vi er ikke helt i mål endnu men vi fortsætter arbejdet.  
 
Normalt laver vi fx også rekrutteringsmateriale fx i form af foldere og fx biografreklame i 
Skibby men det har ikke været gjort så meget i år grundet Corona.  
 
Spillerudvalget ved Jørn/Jette: 
Desværre ikke så meget aktivitet – både pga. Corona og manglende ressourcer i udvalget. 
Skolehåndbold aflyst, karavane aflyst og andet blev aflyst. 
Håndboldskole afholdt i uge 42 – dog kun 2 dage i stedet for 3 da man afventede Corona 
testresultater fra nogle af trænerne.  
 
Trænerudvalget ved Heinrich: 
Arbejdet i dette udvalg har været meget udfordret af Corona – når man ikke må mødes og 
sparre, afholde små uformelle samtaler med eventuelle nye trænere. 
  
Derfor var det inden sæsonen meget hårdt og tidskrævende at skaffe trænere da vi ikke 
mødes med dem i hallen som normalt mm. 
Rekrutteringsopgaven af trænere er omfattende – Vi har snakket med omkring 100 for at 
få kabalen til at gå op! Morten trådte til og hjalp trænerudvalget med denne opgave.  



	

Divisionstrænerteam til Herreholdet er blevet ansat i år og skal være med til at inspirere 
også andre trænerteams.  
 
Selvom det har været svært så er vi lykkes og har nu trænerteams på alle hold – dvs. flere 
trænere der kan hjælpe hinanden og sparre. En stor fordel både for trænerne og spillerne. 
Vi er meget glade for denne tilgang af trænere og den sidste tid er der kommet ret mange 
nye til.  
 
De sidste 5 år er der sket et skred fra 20 % til 25 % af børn ved skolestart, som ikke er 
alderssvarende i motorisk udvikling – dette gør også at trænergerningen stadig bliver mere 
udfordrende.  
Først skal børnene lære at bruge deres krop – og siden at bruge krappen samtidigt med en 
bold.  
 
Træner-akademier kører vi stadig  – dvs. udbygning af de gamle trænermøder så de også 
indeholder kompetenceudvikling og inspiration udefra.   
 
Vores ungtræner-akademi er en stor succes og netop startet op igen på 3. år. De tidligere 
deltagere har gerne ville med igen.  Vi vil gerne udbygge ungtrænernes træner-
kompetencer med dommerkompetencer og foreningsarbejde-kompetencer også.  
 
Spiller og forældreakademier kører vi også videre med.  
 
En kæmpe stor tak til alle træner på alle hold som bruger deres tid på trænergerningen! 
 
 
Økonomiudvalget ved Lasse: 
Et fint år på trods af Corona – som dog først skræmte os meget da mange af vores 
indtægtsgivende arrangementer blev aflyst pga. Corona. Ca. 80.000 – 100.000 kr. er mistet 
grundet Corona (Dyrskue, Hestedage, Sidste hjemmekampdag mm).  
Dette ”hul” er heldigvis blevet kompenseret ved at Jette har søgt utallige fonde og skaffet 
mange penge den vej.  
 
Cafeteriaet er jo desværre også lukket og dermed har vi også mistet indtægter. Vi savner 
vores cafeteria og det sociale liv! 
 
Halfesten – ”Oktoberfesten” sammen med fodbold blev også aflyst pga. Corona. Håbet er 
at vi efter Corona kan få et samarbejde op og stå, hvor vi sammen afholder 2-3 store 
halfester om året . 
 
Spillertøj – vi kører et år mere med det nuværende tøj – dog suppleret en smule op i år. 
Vores sponsorer har været søde at muliggøre dette – en STOR tak til dem.  
Det har været et kæmpe arbejde at få styr på tøjet rent praktisk.  
 
Næste år skal vi have indkøbt nyt spillertøj til alle hold – en udgift til ca. 100.000 kr.  Der er 
brug for et udvalg til at håndtere dette og sponsorer til at finansiere.  



	

 
Vi har fået engangssponsorat på 45.000 kr. fra Meny i Kirke Hyllinge.  
 
 . 

5. Godkendelse af regnskab og budget 
Regnskab:  
Blev fremlagt af Janne. Forventet underskud på 17.000 kr. blev faktisk kun på 9.200 kr.  
 
Forslag om at lønne vores døm-selv-dommere fremadrettet. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
.  
Budget: 
Blev fremlagt af Janne  
I budgettet er der ikke taget højde for hovedparten af de fonde, vi vil modtage penge fra.  
Mange af pengene fra fondene er dog også øremærket særlige indkøb/aktiviteter på 
forhånd. 
 
Budgettet tager højde for den store fremtidige udgift til nyt spillertøj – 100.000 kr. er sat 
af. 
 
 

6. Indkomne forslag  
Ingen forslag er modtaget 
 
 

7. Valg til bestyrelsen  
 
Valg til bestyrelsen: 
Vi har det forgangne år haft en vacant plads i bestyrelsen og skal dermed vælge 5 
medlemmer i år da 4 er på valg.  
- 3 kandidater fra den nuværende bestyrelse har sagt ja til genvalg (Jette, Heinrich, 

Michelle) 
- Jon stiller op til bestyrelsen.  
- Helle stiller op til bestyrelsen 

Der var ingen andre kandidater så alle 5 kandidater blev valgt ind.  

(Vi beklager at der i dagsorden ikke er præciseret at der i år bar været en vacant plads i 
bestyrelsen).  

 

Valg af suppleanter – vi skal have 2 valgt ind da Helle nu er valgt ind i bestyrelsen: 

Morten Harms er kandidat 

Matilde Vedel er kandidat 

Der var ingen andre kandidater så begge blev valgt ind. 



	

 

8. Eventuelt 
Der er efterspørgsel på salg af KHKS Hoddies igen og andet træningstøj.  
Det har været undervejs af flere omgange og desværre gået i stå igen af flere årsager.  
MEN  
 
En stor tak til Morten og Marianne som udgår af bestyrelsen.  
Og tak til vores trofaste dirigent Peter Holm. 	


