
Referat fra Kredsgeneralforsamling 
mandag den 18. marts 2019 kl. 19.30 
i Arena Randers 
1) Konstatering af antal fremmødte foreninger

Der var mødt 29 foreninger og 72 personer var fremmødt.

2) Valg af dirigent blev Richard Andersen.

3) Kredsformandens beretning:  Poul Wrang

Poul Wrang havde supplerende bemærkninger til sin skriftlige beretning, som gik på de
samfundsmæssige udfordringer vi har som foreninger. Det er i dag meget egoistisk og
forældres succeskriterier på børnenes vegne.
Der er rigtig mange tilbud til vores unge mennesker i samfundet, men vi som forbund er ikke
bedre når det gælder tilbud til talenterne/elitespillerne, og vi kan stille spørgsmålet om vi gør
det rigtige.
De videregående uddannelser, efterskolerne og foreningerne ”lokker” de unge for at få
opmærksomhed.
Forældrene siges ikke imod, men lad nu børn være børn.
Poul Wrang kom også ind på tilbagegangen på trods af mange tiltag og nævnte bl.a. Five a
side, Trille Trolle, Karavanen og Kortbane som eksempler, samt at konsulenterne er kommet
på fuld tid.

Formandens beretning blev godkendt.

4) Beretninger fra udvalgsformændene:
a. Turneringsudvalget ved Hans Andersen opfordrede til at møde frem til områdemøderne

som afvikles 3 steder i Kredsen:
26.03.19. kl. 19.30 i Overlundhallen. 
03.04.19. kl. 19.30 i Kolind+Kultur. 
11.04.19. kl. 19.30 i Purhushallen. 

Temaet for de tre møder er de nye spilformer som træder i kraft den kommende sæson. 

Sommerturneringen og Beach Handball er turneringer der appellerer til mere håndbold i 
den ”stille” periode og Hans Andersen kom med en opfordring til at bruge disse turneringer. 

b. Dommerudvalget ved Jan Sabro supplerede med en historie fra en episode om hvordan
en kamp ikke bør afvikles, og opfordrede derfor at klubberne tog fat i dommerudvalget
ved opstarten til næste sæson til en gennemgang af reglerne – det koster ikke noget at
få en person ud og fortælle om reglerne.

c. Uddannelsesudvalget  ved Carsten Solberg havde ingen tilføjelser. 

d. Børn og Ungeudvalget ved Inge Rønne kunne fortælle, at U-8 på kortbane havde været
en kæmpe succes.

e. Eliteudvalget ved Jørgen Larsen havde ingen tilføjelser. 



5) Kassereren (Ole Ditlev) gennemgik det reviderede regnskab.

Regnskabet: indtægter kr. 2.544.485 – udgifter kr. 2.376.549 – overskud kr. 167.936

Regnskabet blev enstemmigt godkendt og herefter gennemgik Ole Ditlev budgettet for 2019.
Dette forventes i indtægter at give kr. 2.522.000 og udgifter til kr. 2.544.000. dette betyder et
lille underskud.

Generalforsamlingen blev suspenderet for at hædre årets Håndboldforening som blev
Vivild IF.

 Formand for JHF Kreds 4 Poul Wrang og Anja Sørensen fra Vivild 

Årets Håndboldforening 2019 Vivild IF. 

6) Behandling af indkomne forslag. - Der var ikke indkommet forslag

7) Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer:

a. Kasserer (Ole Ditlev) (for 2 år) genvalgt 

b. Turneringsudvalg (Hans C. Andersen) (for 2 år) genvalgt 

c. Eliteudvalg (Jørgen Larsen) (for 2 år) genvalgt 

d. Uddannelsesudvalg (Carsten Solberg) (for 2 år) genvalgt 

e. Dommerudvalg (Keld Haunstrup) (for 1 år) valgt 



 

 

 
8) Valg af 5 repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde, lørdag den 27. april 2019 kl. 10.00 

i Hammel Idrætscenter. 
 
Valgt: Hans Andersen, Jørgen Larsen, Keld Haunstrup, Thomas Mortensen og Carsten 
Solberg. 

 
9) Valg revisor for det kommende år blev genvalg til Revisionsfirmaet Kvist & Jensen. 
 
10).   Eventuelt: 

Der var en god debat under eventuelt, hvor der blev spurgt ind til samarbejde over kredsene    
og spørgsmål angående dispensationsspillere. 
Hans Andersen kunne svarer, at der kommer nyt omkring dispensationsreglerne, men det er 
ikke endeligt vedtaget. 
Med hensyn til samarbejde over kredsgrænserne kunne Poul Wrang fortælle, at der igen er 
gang i strukturdebatten, og at den 27. april vil være et møde for alle kredsbestyrelserne efter 
JHFs repræsentantskabsmøde og forventer med spænding oplægget. 
 
Der blev også stillet spørgsmål til hvad kredsen vil gøre med eliten kontra bredden, hvilket 
der kom en fin debat ud af. Nogle mente ingen elite uden bredde, andre efterlyste nye tiltag 
indenfor kredsholdene, da der bruges rigtig mange penge i JHF på kredsholdene. 
Der var flere som ytrede sin mening og argumenterede for fællesskab og udvikling og at ikke 
alle spillere kunne forvente at blive landsholdsspillere. 
Alt for mange udtages og mange der falder fra skal ”samles op” i klubberne. 
 
Der blev også sendt roser til den nye JPU-turnering for breddeholdene, og der var ønske 
fremme om at møde endnu flere hold fra andre kredse samt afholdelse at en parallel 
turnering så holdene der bliver slået ud får flere kampe. 

 
 Indlæg fra konsulent Anna Heide hvor Anna gjorde status ud fra indkommet statistikker. 
 
 Der er 65 foreninger i Kreds 4 når klubfællesskaberne er slået sammen ellers 68 foreninger. 
 Der er 8000 der er registreret som spillere hvilket er 200 færre end i 2017. 
 

Trille Trolle udbydes af 35 foreninger, hvilket svarer til 60% når vi fratrækker de foreninger der 
kun har et eller to seniorhold. 
 
Håndbold fitness og Five a side udbydes af 8 foreninger hvilket er 14 % af vores foreninger og 
her er der virkelig plads til at der er klubber der kommer på banen. 
 
Kortbanerne er ved at blive etableret rundt i hallerne – vi er oppe på ca. 45. og det er stadig 
muligt, at søge tilskud. 
 
Herefter var der kaffe og lodtrækning blandt de fremmødte foreninger inden dirigenten og 
formanden kl. 21.15 takkede for en god generalforsamling. 

 
 19.3.2019 
 
         Referent      Dirigent      
    
 _______________________   ______________________________ 
 Tom Johannessen    Richardt Andersen 
      


