
 

 

 
 
 
Referat fra Kredsgeneralforsamling 
mandag den 21. marts 2022 kl. 19.30 
i Arena Randers 
 
 
 
1) Konstatering af antal fremmødte foreninger  

Der var mødt 18 foreninger og 34 personer var fremmødt. 
 
 

2) Valg af dirigent blev Richard Andersen, som kunne oplyse at alle formalia var opfyldt for at 
kunne gennemføre generalforsamlingen. 

 

3) Kredsformandens beretning:  Poul Wrang 
 

Poul Wrang bød velkommen til Ove Leegaard som repræsentant fra JHF og de fremmødte 
foreninger.  
Poul Wrang havde supplerende bemærkninger til sin skriftlige beretning, som gik på  
den svære tid vi som organisation, men ikke mindst alle vores foreninger som har gjort en 
fantastisk indsats i de 2 år vi har været ramt af Corona og nu krig i Ukraine oveni. 
DHF har gjort tiltag for at få disse Ukrainske flygtninge integreret i vores foreninger, så de kan 
få en tålelig hverdag. 
Der er allerede foreninger i Kreds 4 som har taget initiativ til at modtage disse gæster. 

 
Med hensyn til den nye struktur i Håndbold Danmark som startede for tre år siden, der er 
holdt mange møder og der er enighed om 4 regioner, 3 i Jylland/Fyn og en region på 
Sjælland. Der venter stadig meget arbejde for at nå i mål både politisk og for det 
administrative personale. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 

 

4) Beretninger fra udvalgsformændene: 
 
Tilføjelser til de skriftlige beretninger; 
 
Turneringsudvalget: Hans Andersen 
Hans Andersen kunne tilføje, at han var glad for, at vi nu stort set kan lægge Coronaen bag os, 
og se fremad, men at vi i denne sæson undlader at spille Kredsmesterskab for seniorer grundet 
en forlængelse af turneringen. 
Dog vil der blive kåret Kredsvinder i børne og ungdomsrækkerne. 
Der vil også blive afviklet medalje stævner for børne og ungdomshold i weekenden den 23. og 
24. april. 
 
Træningsturneringen til sommer vil blive gennemført som en indendørsturnering igen. 
 
Der vil blive udsendt indbydelser til ovennævnte i første uge af april. 
Vi vil også gennemføre Beach stævner som hidtil i Nørre Djurs, Randers og Viborg. 



 

 

 
Dommerudvalget; Peter Schumacher 
Peter Schumacher som ny mand i ”klassen” kunne berette om ganske få indberetninger, hvilket 
er meget positiv og derfor stor ros til foreningerne og dommerne. 
 
Nyt tiltag er, at vi er i gang med automatisk dommerpåsætning og på sigt, vil betyde der kommer 
andre dommere i hallerne, forhåbentlig positivt for både dommerne og foreningerne. 
 
Dommermangel er det store problem her og nu og vi ser gerne foreningerne sender emner på 
kursus, så vi kan få dækket alle kampe. Det har kunnet lade sig gøre indtil nu, men vi står 
overfor et generationsskifte inden for få år og i den forbindelse kunne Peter Schumacher, efter 
en forespørgelse fra salen, oplyse at det har økonomiske konsekvenser for de foreninger der 
ikke har dommere med tilhørsforhold til den enkelte forening. 
 
Uddannelsesudvalget; Vakant 
Der var ikke yderligere kommentar. 
 
Børne og ungeudvalget; Inge Rønne 
Da Inge Rønne ikke var til stede var der ikke yderligere kommentarer til den skriftlige beretning, 
men der var spørgsmål fra salen: 
Ernst Nørgaard fra Ravnstrup KFUM gav udtryk for at samarbejde på tværs går for langsom, 
og kunne give eksempler på uhensigtsmæssig planlægning af stævner og mange gange med 
for få hold, da der har været mange afbud. Foreningerne i Viborgområdet foretrækker derfor 
en anden organisation DGI for børnestævner. 
 
Peter Jacobsen fra Ørum IF bakkede op om dette og opfordrede til at samarbejde med DGI, 
 
Jan Hansen Randers Freja kunne ikke se problemer i det på trods af afbud blev stævnerne 
afviklet og alle var tilfredse. 
 
Kirstine Brandt fra SIF, Assentoft synes det er svært at finde informationerne til JHF stævner. 
 
Poul Wrang tog herefter ordet og kunne forklare, at der på DHF-plan var klarer linjer for hvad 
vi samarbejder om med DGI i en gensidig aftale – hvilket ikke omhandler børnehåndbold. 
Derudover kunne der også siges, at der også i vores stævner laves rettelser og tilpasninger 
helt op til stævnedagen. 
Og opfordrede Viborg klubberne om at melde ind hvis de har halkapacitet til at afholde 
børnestævner. 
 
Ove Leegaard fra JHF bakkede Poul Wrang op i samarbejdsaftalen der er lavet, og opfordrede 
til samarbejde på tværs af de nuværende kredsgrænser. 
 
Mogens Jensen Vorup FB syntes det var en god debat, men pointerede, at vi har været 
igennem en svær tid med Corona epidemien og derfor har det ikke forløbet som det plejer. 
 
Anna Heide vores foreningskonsulent opfordrede til at tage de input med til DHF som var 
kommet frem. – hvis vi lader det stå til får vi ikke ændret på det. 
Dette var Peter Jacobsen Ørum IF enig i – det kan ændres nedefra. 
 
 
 
 
 



 

 

Eliteudvalget Allan Kjeldbjerg 
Der var ikke yderligere kommentar. 

 
 
Beretningerne blev godkendt. 

 
 
5) Kassereren;  Ole Ditlev 

 
 
Regnskabet: indtægter kr. 1.024.640 – udgifter kr. 1.681.781 – underskud kr. -657.141 
Egenkapitalen er derfor indsnævret til kr. 521.218. 
 
Underskuddet beror på Corona pandemien, da der ikke er krævet administrationsudgifter og 
turneringsgebyr, mens de faste omkostninger ikke er ændret meget. 

 
Regnskabet blev godkendt. 

    
 
 

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

7) Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer: 
 

a. Formand    (Poul Wrang)   (for 2 år)  genvalgt 

b. Dommerudvalg  (Peter Schumacher)  (for 2 år)  valgt 
 

c. Børne Ungeudvalg (Inge Rønne)  (for 2 år)  genvalgt 
 

d. Uddannelsesudvalg (Jakob Olsen)  (for 1 år)  Valgt 
 

 
8) Valg af 5 repræsentanter til JHF ’s repræsentantskabsmøde, lørdag den 7. maj kl. 10.00 på 

Hotel Scandic, Kolding 
 
Valgt: Hans Andersen, Inge Rønne, Lars E.S. Nielsen, Allan Kjeldbjerg og Peter 
Schumacher. 

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

10).   Eventuelt: 
Anna Heide, Udviklingskonsulent havde et kort indlæg om ”Rigtig sjov håndbold” 
Anna begyndte med de 6 grundsten: 
 
Grundstenene er ’huske-sætninger’, der gælder god og udviklende håndbold fra de yngste til 
de ældste årgange og på tværs af niveau. Forvaltningen af grundstenene skal altså ske med 
den enkeltes alder, udviklingstrin, niveau og livsvilkår for øje . 
 
 
 
 
 



 

 

SEKS GRUNDSTEN FOR  ’RIGTIG, SJOV HÅNDBOLD’  
  
1 Håndbold skal være en god oplevelse  for alle børn og unge.  
 
2 Den gode træningsoplevelse giver mulighed for, at alle børn og unge kan  udvikle sig.  
 
3 Den gode kampoplevelse skaber udvikling, motivation og læring i kampen – for holdet og         
den enkelte spiller.  
 
4 Det gode trænings- og klubmiljø sikrer et håndboldtilbud, der er tilpasset børn og unges     
hverdagsliv og livsvilkår.  
 
5 Sociale relationer og fællesskabet er bærende elementer i håndboldsporten.  
 
6 I håndboldforeningen har børn og unge mulighed for at udvikle kompetencer, som ruster dem 
til livet på og uden for håndboldbanen. 
 
Torben Van Gogh, Bjerregrav BK syntes det var et fint oplæg, men relaterede til, at der igen 
skal være kvalifikationsspil til ungdomsdivisionerne hvilket for ham at se modsiger oplægget. 
 
Hans Andersen kunne svarer, at det er begrundet ud fra at få det rigtige niveau og at der er for 
mange 2. divisionshold, hvilket gør at kredsrækkerne bliver for tynde. 
Det er en proces for at finde de ”rigtige” hold. 
 
Lars E.S. Nielsen kom med en kommentar om det ikke blot er ”gammel vin på nye flasker” 
Til dette svarede Anna Heide at det var rigtigt, men det gamle skal formes til nutiden. 
 
Jakob Olsen, HIK Rosendal havde deltaget videns konferencen som blev afviklet den 19. marts 
2022 og der fremkom der en del forskning som lå bag emnet og det var god viden og et godt 
møde. 
 
Allan Kjeldbjerg kunne oplyse at der er nye ting i oplægget omkring Elite og talentstrategien. 

 
Mogens Jensen, Vorup FB havde overværet finalestævnet i Jydsk Cup Turnering for ungdom 
og kunne berette om en glæde og entusiasme blandt deltagerne. Det er sådanne oplevelser vi 
skal have i vores sport. 
Samtidig synes Mogens at klubberne bør sætte regler eller lave et værdisæt, for hvordan vi 
bør opføre os overfor hinanden -  spillere, trænere og dommere. 
 
Der var også lidt omkring dispensationer og deres virkning. Gorm Rensch Nielsen fra Ebeltoft 
IF havde en kommentar til 2. års dispensationer og hvor motivationen ligger for at søge disse. 
 
Hans Andersen fremhævede at der havde været ca. 4500 som deltog og svaret på evaluering  
i en undersøgelse om ulige årgange, som også omhandler dispensationer. 
 
Der var også applaus til administrationen for det arbejde der bliver udført og især i Corona 
pandemiens periode hvor der har været ekstra ordinært meget arbejde med at tilrettelægge og 
ændre turneringerne. 
 

 
Der lodtrækning blandt de fremmødte foreninger inden dirigenten og formanden kl. 22.00 
takkede for en god generalforsamling. 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 23.3.2022 
 
         Referent      Dirigent      
    
 
 _______________________   ______________________________ 
 Tom Johannessen    Richardt Andersen 
      


