
 

 

 
Referat fra Kredsgeneralforsamling 
mandag den 20. marts 2023 kl. 19.30 
i Multi Arena Randers 
 
 
1) Konstatering af antal fremmødte foreninger  

Der var mødt 17 foreninger og 39 personer var fremmødt. 
 
 

2) Valg af dirigent blev Richard Andersen. 
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 

 

3) Kredsformandens beretning:  Poul Wrang 
 

Poul Wrang bød velkommen til Jan Kampmann som repræsentant fra DHF og Allan 
Enevoldsen fra JHF samt en række deltager fra kreds 1 og kreds 2 som fremover vil være en 
del at det nye – Dansk Håndbold Nord. 
 
Poul Wrang havde supplerende bemærkninger til sin skriftlige beretning, omkring den nye 
struktur, som er gået nemt og smertefrit og fremhævede at kreds 4 havde fået sat sine aftryk 
gennem tiden med bl.a. sommerturnering, pokalturnering for breddehåndbolden og D-
rækkerne, som er blevet indplaceret i hele Jylland. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

 

4) Beretninger fra udvalgsformændene: 
 
Der var ikke yderligere kommentar til de skrevne beretninger udover BUU som ville takke 
foreningerne og Anna Heide for et godt samarbejde gennem årene. Det har været en stor hjælp, 
at foreningerne har haft mange frivillige der har været klar til at hjælpe, og håber det bedste 
fremover. 
 
Beretningerne blev godkendt. 
 
Herefter blev generalforsamlingen suspenderet, da formanden Poul Wrang ville overrække en 
guld -og en sølvnål. 
 
Kasserer Ole Ditlev modtog JHFs sølvnål for mange års arbejde som frivillig. Ole har bestredet 
kasserer job i Randers KFUM, Vorup FB, SIKR og i SIKR fonden frem til 2022 og som Kreds 4 
kasserer siden 2014. 
 
Inge Rønne modtog JHFs guldnål for hendes store engagement for børn og unge og har været 
frivillig siden1973. 
Inge har haft med børn at gøre i kreds 4 siden 1993 først som medlem af udvalget og siden 
som formand frem til i dag. Inge er en rigtig ildsjæl som der ikke er mange tilbage af. 
 
Tillykke til begge modtagere af JHF nålene. 
 



 

 

 
 

Fra venstre Børneudvalg Inge Rønne, formand Poul Wrang og kasserer Ole Ditlev 
  
5) Kassereren (Ole Ditlev)  

 
Regnskabet: indtægter kr. 2.612.816 – udgifter kr. 2.512.554 – overskud kr. 100.262 
 
Regnskabet blev godkendt. 

   
 

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

 

7) Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer: 
 

a. Kasserer   (Ole Ditlev)     genvalgt 

b. Turneringsudvalg  (Hans C. Andersen)    genvalgt 
 

c. Eliteudvalg   (Jørgen Larsen)   genvalgt 
 

d. Uddannelsesudvalg (Jakob Olsen)    genvalgt 
 
.  

 
8) Valg af 5 repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde, lørdag den 13. maj 2023 kl. 10.00 

på Årslev Kro, 8220 Brabrand. 
 
Valgt: Hans Andersen, Inge Rønne, Peter Schumacher, Jørgen Larsen og Ole Ditlev. 

 
 
9)     Valg af 5 repræsentanter til JHFS ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret. 
 
         Valgt: Hans Andersen, Inge Rønne, Peter Schumacher, Jørgen Larsen og Ole Ditlev. 



 

 

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

11).   Eventuelt: 
  

Poul Wrang kunne under dette punkt via power point vise det nye Dansk Håndbold Nord, hvor 
det er kommunegrænserne der bliver afgørende for hvor foreninger skal hører til fremover. Det 
betyder der er enkelte klubber der skal ”flytte”. 
 

Afgivende foreninger:  Nye foreninger: 
Favrskov Kommune:   Viborg Kommune: 
Hadsten Håndbold    Karup-Kølvrå IK 
Nielstrup-Voldum UIF   Alhedens IF 

 Houlbjerg-Laurbjerg IF  Syddjurs Kommune 
Thorsø-Tungelund IF    Thorsager-Rønde IF 
Ulstrup IF 

 
 
Den fremtidige bestyrelse for Dansk Håndbold Nord 

 
Henrik Elkjær foreningskonsulent havde et indlæg om frivilligheden, hvilke tiltag der kunne 
iværksættes for fastholdelse af frivillige og få tilgang af nye, samt træningsprogrammer for U-
9 og U-11 som kan trækkes online. 
 
 
Herefter var der kaffe og lodtrækning blandt de fremmødte foreninger inden dirigenten og 
formanden kl. 21.30 takkede for en god generalforsamling. 

 
 21.3.2023 
 
         Referent      Dirigent      
    
 
 _______________________   ______________________________ 
 Tom Johannessen    Richardt Andersen    
  

Formand 
Peter Jensen

Børn
Vicky Hierrild

Unge
Anja Thomadsen

DU
Peter Schumacher 

TU
Niels Lindholm

UU
Flemming 

Østergaard

Talent
Michael Abildgaard 

Økonomi
Bo Østergaard

Næstformand
Mogens Bay


