
 

 

 
 
 
Referat fra Kredsgeneralforsamling 
mandag den 21. juni 2021 kl. 19.30 
i Arena Randers 
 
1) Konstatering af antal fremmødte foreninger  

Der var mødt 13 foreninger og 24 personer var fremmødt. 
 
 

2) Valg af dirigent blev Richard Andersen. 
 

3) Kredsformandens beretning:  Poul Wrang 
 

Poul Wrang bød velkommen til Anker Nielsen som repræsentant fra DHF og Allan 
Enevoldsen fra JHF. Poul Wrang havde supplerende bemærkninger til sin skriftlige beretning, 
som gik på medlemstilbagegangen som utvivlsom skyldes corona situationen. Turneringen 
blev lukket ned den 7. december 2020 og der er flyttet ca. 4000 kampe som så ikke blev 
spillet alligevel. 
Med hensyn til at få medlemmer tilbage, ligger der et stort arbejde for vores 
udviklingskonsulent. Det er en ny hverdag hvor vi skal promovere og motiverer for at få 
spillerne tilbage til vores sport.  
Med hensyn til den nye struktur i Håndbold Danmark som startede for to år siden, er der holdt 
mange møder og senest den 5. juni 2021 hvor 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 det 
administrative personale. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

 

4) Beretninger fra udvalgsformændene: 
 
Der var ikke yderligere kommentar til de skrevne beretninger. 
 
Beretningerne blev godkendt. 
 

  
5) Kassereren (Ole Ditlev)  

 
Regnskabet: indtægter kr. 1.999.235 – udgifter kr. 2.000.476 – underskud kr. -1.241. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 



 

 

 
 

   Formand for JHF Kreds 4 Poul Wrang (th) og Jens Vissing Lauritsen (tv) 
 
Årets Håndboldforening 2020 Søndermarken IK 

 
 

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   (Allan Kjeldbjerg) (for 2 år)  genvalgt 
 

d. Uddannelsesudvalg (Vakant)  (for 2 år)  Vakant 
 
Da der i uddannelsesudvalget ikke var en person der stillede op til valg, fik bestyrelsen 
bemyndigelse til at finde et emne.  

 
8) Valg af 5 repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. august 2021 kl. 

18.00 i Hammel Idrætscenter. 
 
Valgt: Hans Andersen, Inge Rønne, Keld Haunstrup, Allan Kjeldbjerg og Ole Ditlev. 

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



 

 

 

10).   Eventuelt: 
Anna Heide, Udviklingskonsulent havde et kort indlæg om hvilke tiltag der kunne iværksættes 
for fastholdelse af medlemmer og få tilgang af nye. 
Der vil rundt i kredsen blive arrangeret skolestævner og Håndboldkaravanen ruller igen i år. 
Håndboldskolerne er også et middel for at få spillerne aktiveret. 
Der vil blive arrangeret Håndboldens dag  over hele landet lørdag den 2. oktober 2021. 
 
Der var spørgsmål angående U-9 hvad vi gør med dem, da det kan blive svært at stille hold i 
den række. 
Der var forslag fremme fra TU om eventuelt at lave en U-10 række evt. som rene eller som mix 
hold, så spillere fra U-9 og spillere fra U-11 kunne spille her i stævneform. 
 
TU og B og U vil lave et oplæg til foreningerne.  
 
Herefter var der kaffe og lodtrækning blandt de fremmødte foreninger inden dirigenten og 
formanden kl. 20.15 takkede for en god generalforsamling. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 23.6.2021 
 
         Referent      Dirigent      
    
 
 _______________________   ______________________________ 
 Tom Johannessen    Richardt Andersen 
      


