
 

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde 2019 
 
Repræsentantskabsmødet blev indledt med at formand Troels Hansen bød 
foreningens repræsentanter, udvalgsmedlemmer, bestyrelse, ansatte og 
gæster velkommen til årets repræsentantskabsmøde.  
 
Derefter blev repræsentantskabet indledt jf. lovenes § 12.  
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Jens Risum som dirigent. Der var ikke andre 
kandidater, hvorfor Jens Risum blev valgt. 
 
Dirigenten indledte sit hverv med at konstatere om generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig: 
 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt den 26. marts 2019 
og indeholdt de nødvendige oplysninger for en indkaldelse og med en 
dagsorden i overensstemmelse med lovene. 
 
Der var til dette repræsentantskabsmøde i alt 42 stemmeberettigede. Der 
var udpeget stemmetællere i tilfælde af at dette skulle blive nødvendigt, og 
det var de tilstedeværende konsulenter fra HRØ. 
 
Dermed fandt dirigenten, at repræsentantskabsmødet var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtigt. Dette blev bakket op af 
repræsentantskabet. 
 
2. Formanden aflægger Bestyrelsens beretning. 
Under aflæggelse af bestyrelsens beretning havde formand Troels Hansen 
følgende supplerende i forhold til den skriftlige beretning: 
 
- Mindedes de æresmedlemmer og foreningsrepræsentanter, der var gået 
bort i årets løb.  
- Opdatering på Håndbolden tilbage til København. 
- Medlemsfremgangen og arbejdet med dette i foreningerne. 
- Deltagelsen på Folkemødet og afledte projekter. 
- Herre VM og kontakten til kommunerne i regionens område. 
 
Bestyrelsens mundtlige beretning blev sat under debat. Der var ingen 
bemærkninger, hvorefter den blev enstemmigt vedtaget af 
repræsentantskabet. 
 
Derefter blev repræsentantskabet midlertidigt suspenderet for 
overrækkelse af hædersbevisninger samt et indlæg om nye tiltag på 
turneringsområdet. 
 



 

Følgende hædersbevisninger blev overrakt: 
Årets Børneforening blev: Team Helsinge 
 
Årets Ungdomsforening blev: Slagelse Håndboldklub 
 
Årets Seniorforening blev: IF 32 Glostrup Håndbold og Idræt 
 
Årets Håndboldforening blev: Sydsjællands Håndboldklub 
 
Alle fik overrakt diplom og blomster og der tilgår foreningen bannere med 
hæderen beskrevet. Dette til brug i forbindelse med 
hjemmearrangementer. 
 
Derefter gennemgik formanden for DHF’s BRUD-udvalg, Betina Lyng 
Bjerre, det oplæg, der er til den kommende sæsons indførelse af ulige 
årgange samt ændringer til turneringsreglementet. Der blev brugt en 
powerpoint-præsentation til dette, og hovedelementerne fra denne ligger 
eller vil den kommende tid komme til at ligge på DHF’s hjemmeside til frit 
brug. Derudover vil der blive afholdt orienteringsmøder i lokalt regi, når 
turneringen kom tættere på opstarten. 
 
Der var en række spørgsmål til baggrunde og boldstørrelser ligesom der 
var holdninger til den planlagte udvidelse af adgangen til brug af 
spiludvikling. 
 
Derefter blev repræsentantskabsmødet genoptaget.  
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Den økonomisk ansvarlige, Bonnie Clemmens, fremlagde regnskabet, der 
udviste et overskud på kr. 102.861. Dette skal holdes op mod et 
budgetteret underskud på kr. 191.250. Bonnie Clemmens gennemgik de 
væsentligste årsager til at der var denne store afvigelse i forhold til 
budgettet.  
 
Det var primært som følge af større indtægter på beach og en række 
planlagte projekter, der ikke var blevet realiseret grundet manglende 
mandskabsressourcer i udvalgene til at få afviklet projekterne. Disse 
forhold er også nærmere beskrevet i den skriftlige beretning. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger fra 
repræsentantskabet. 
 
4. Orientering om budgettet for det igangværende regnskabsår samt det 
kommende. 
Administrationschef Per Jensen fremlagde budgettet for det igangværende 
regnskabsår og forventningerne til det kommende budgetår.  
 



 

Der budgetteres i indeværende regnskabsår med et underskud på kr. 
295.050. Dette kan synes som et højt tal og urealistisk at arbejde med. 
Erfaring viser dog, at når der tidligere har været skåret kraftigt ned på 
udvalgenes områder for at få et budget i balance, så har denne indsats 
sjældent givet andet en et større overskud. Dette kan ikke synes rimeligt, 
men ikke desto mindre er det fakta. Mange indtægter budgetteres 
konservativt lavt, og udvikler sig så positivt anderledes.  
 
Derfor det budgetterede underskud. 
 
For det kommende budgetår er der ikke lige nu tegn på, at der vil ske 
markante tiltag, der vil påvirke budgetlægningen markant. Der er sat en 
proces i gang, der skal sætte udvalgene i stand til bedre at kunne bruge 
erfaringer fra tidligere års regnskaber og budgetlægninger, så vi med tiden 
kan minimere de store udsving mellem budgettal og regnskabstal. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning af repræsentantskabet. 
 
5. Forslag til kontingent for det kommende budgetår 
Administrationschefen fremlagde forslag om uændret kontingent for 2019. 
Det vil sige 640,00 kr.  
 
Forslaget blev vedtaget enstemmigt af repræsentantskabet. 
 
6. Behandling af indkomne forslag.  
Der var ikke indkommet forslag inden for tidsfristen. Der var heller 
ikke delegerede, der mente at have fremsendt forslag, der ikke var 
medtaget. 
 
7. Valg til bestyrelse og udvalg 
Ad. b – Valg af økonomisk ansvarlig: 
På valg er: Bonnie Clemmens. Bonnie Clemmens valgt 
 
Ad. e – Valg af formand for Talent: 
På valg er: Michael Svendsen. Michael Svendsen valgt 
 
Ad. f – Valg af formand for Dommer: 
På valg er: Kim Linde. Kim Linde valgt. 
 
Ad. g – Valg af formand for Arrangement og IT: 
På valg er: Lars Dalsgaard. Lars Dalsgaard valgt. 
 
Ad. j – Valg af formand for Seniorudvalg: 
På valg er: Heinrich Papke. Heinrich Papke valgt. 
 



 

Ad. l - Valg af næstformand for Ordens og Amatørudvalg: 
På valg er: Bo Brink-Pedersen. Bo Brink-Pedersen valgt. 
 
Ad. n – Valg af stedfortrædende medlem af Ordens og Amatørudvalg::  
På valg er: Kim Kristoffersen. Kim Kristoffersen valgt. 
 
Ad. o - Valg af fanebærer. 
På valg er: Jens Peter Andersen. Jens Peter Andersen valgt. 
 
8. Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde 
Repræsentantskabsmødet 2020 afholdes den 16. maj, kl. 10.00 i 
Brøndby. 
 
9. Eventuelt. 
Formanden Troels Hansen opfordrede foreningerne til at være aktive på 
den politiske scene lokalt samt til at lægge vejen forbi Dansk Håndbolds 
stand på Folkemødet, hvis man var på Bornholm i den periode. 
 
Team Helsinge, Slagelse Håndboldklub og Sydsjællands Håndboldklub 
takkede for hæderen.  
 
Derefter takkede Troels Hansen dirigenten for veludført arbejde og sluttede 
repræsentantskabsmødet med at udråbe et trefoldigt leve for Håndbold 
Region Øst.  


