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Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Orientering om budgettet for det igangværende regnskabsår samt det
kommende.
5. Forslag til kontingent for det kommende budgetår
6. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
7. Valg
Pkt.

Hverv

a.

Formand HRØ

b.

Økonomiansvarlig

Lige år

Ulige år

X
X

Bonnie Clemmens
Modtager genvalg

c.

Formand TU

X

d.

Formand UU

X

e.

Formand Talent

X

Michael Svendsen
Modtager genvalg

f.

X

Formand DU
Kim Linde
Modtager genvalg

g.

X

Formand ARR/IT
Lars Dalsgaard
Modtager genvalg

h.

Formand Børn

X
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i.

Formand Unge

j.

Formand Senior

X
X

Heinrich Papke
Modtager genvalg

k.

Formand OA

l.

Næstformand OA

X
X

Bo Brink-Pedersen
Modtager genvalg

m.

Medlem OA

n.

Stedfortræder OA

X
X

Kim Kristoffersen
Modtager genvalg

o.

Fanebærer

X

X

Jens P. Andersen
Modtager genvalg

8. Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde
9. Eventuelt.
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Formandens beretning
Med denne beretning afslutter jeg mit første år som formand for Håndbold Region
Øst. Valget af en ny bestyrelsesformand er og vil altid være repræsentantskabets.
Bestyrelsen kan gøre et forarbejde ved bl.a. at kontakte potentielle kandidater,
ligesom bestyrelsen kan vælge at lade et medlem af bestyrelsen ”komme i
mesterlære” hos den allerede valgte formand. Der er styrker og svagheder ved
begge fremgangsmåder. Ved HRØ valgte bestyrelsen for nogle år siden at ville
satse på mig som en kommende formand for bestyrelsen, og det blev også
udgangen på sidste års repræsentantskabsmøde.
Det første år har derfor betydet, at der både har været forandringer og status quo.
Afhængig af berøringsfladen vil du have bemærket det, eller også synes du bare, at
vi har fortsat som tidligere. Jeg vil i min beretning fokusere på nogle områder, der
repræsenterer både forandring og status quo.

Folkemødet
Hvor vi de første år deltog i Folkemødet med lidt forsigtige skridt og lidt usikre på,
om der var en berettigelse i vores tilstedeværelse, så må vi erkende, at 2018 har
gjort det klart, at vi kan ranke ryggen og gå med løftet pande.
Vi formår igen og igen at få gode temaer på vores debatter, og debatterne er nu
også velbesøgte. Dertil kommer, at der er ros til os fra andre aktører på både
Folkemødet og inden for de områder, hvor vi tematiserer vores debatter. Vi har
deltagere fra såvel idrættens verden som fra den politiske scene og forskningen.
Det betyder kvalitet i debatterne og samtidigt netværksdannelse, der kan komme os
til nytte på senere tidspunkter.
Folkemødet er et af de områder, hvor der både er status quo og en udvikling.
Udviklingen er ikke så meget et resultat af min tiltræden, som den er et resultat af
netop ovennævnte satsning på kvalitet og viden i vores debatter og så gode valg af
samarbejdspartnere.
Og valg af samarbejdspartnere gælder også i forhold til dem, vi til hverdag har
knyttet bånd til, nemlig bl.a. Select Danmark og Intersport Asnæs. Uden den støtte
skulle der findes andre løsninger, der ville kræve meget mere tid. Vi har også
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fortsat samarbejdet med Lammefjordens Grøntsagslaug, der støttede op om vores
stand på Folkemødet, ligesom en række frivillige, herunder DGI Bornholm, stillede
frivillige timer til rådighed under vores deltagelse de 4 dage på Bornholm.
Vi deltager også i 2019 på Folkemødet på Bornholm. I skrivende stund er der ved at
blive lagt hånd på debatterne og på vores repræsentantskabsmøde vil vi kunne
præsentere debatterne i overskrifter og forhåbentlig også med debattørerne nævnt.
Og det er nu ikke alene HRØ, der er bærer af deltagelse på Folkemødet. Igen
oplever vi støtte fra Dansk Håndbold Forbund. Det er vi meget tilfredse med, og det
giver også lidt ekstra energi før, under og efter Folkemødet 2019.
Skulle du få mulighed for det i 2019, så er du velkommen til at kigge forbi Dansk
Håndbolds Stand på Folkemødet.

Foreningsmøder.
Vi har også i 2018 afholdt foreningsmøder. Vi har ikke alene forsøgt at nytænke
møderne. Vi har også benyttet os af samarbejdet med Sparekassen Sjælland-Fyn,
der igen har stillet lokaler og forplejning til rådighed for møderne. Vi synes, vi har
haft spændende emner på programmet. Bl.a. nye turneringsformer og præsentation
af den endelig beslutning om nye årgang. Dette til trods, så finder vi ikke fremmødet
overvældende. Snarere tværtimod.
Derfor er vi gået i gang med at tænke endnu mere nyt på området. Så det er et af
de områder, hvor der allerede er forsøgt forandring, og hvor vi vil forsætte med at
søge den forandring, der kan give den ønskede/forventede effekt.
Måske skal vi ud i vores eksisterende håndbold-netværk med netop
foreningsmøderne. Måske vi på den måde kan knytte flere tråde sammen. Det kan
så godt være, at vi ikke skal møde med så mange fra bestyrelse, udvalg og
administration. Til gengæld kan vi afholde flere og mere lokalt forankrede møder.
De afholdte foreningsmøder gav dog nogle gode debatter og netop at kunne se
sagen fra flere sider er jo en styrke ved disse møder.

Etik og Moral.
På repræsentantskabsmødet i 2018 fremlagde vi et forholdsvis omfattende forslag
til den etik og moral, vi gerne se foreningerne udviser i forbindelse med håndbolden.
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Efter debatten på repræsentantskabsmødet stod det klart, at der for det første ikke
var opbakning til forslaget, hvorefter vi trak det. Og for det andet var det også klart,
at der stadig var flere områder, hvor der skulle differentieres i rammerne for
forslaget.
Bestyrelse og udvalg har siden da drøftet netop etik og moral. Vi har brugt tid på at
finde den etik og moral, der ønskes efterlevet i bestyrelsen, i udvalgene og i
administrationen. Det har givet os viden og nysgerrighed internt. Det har også
afklaret, at dette område er meget mere komplekst end det måske vil være naturligt
at HRØ forsøgte at løse. Mange af vore foreninger vil have hold, der møder hold fra
FHF og JHF, hvorfor det måske giver god mening, at der forsøges skabt et fælles
sæt etiske og moralske retningslinjer. Det har vi efterlyst tidligere i DHF-regi uden et
regulært svar. Nu ved vi, at de seneste tilrettelser af DHF’s Turneringsreglement for
øvrige rækker lægger op til en større grad af tiltro til foreningernes etik og moral.
Det vil derfor være naturligt, at DHF sætter sig forrest i arbejdet med netop dette
område. Derfor vil vi i første omgang lægge vores ressourcer i at få arbejdet gjort i
DHF-regi.
Så når der ikke i år kommer et forslag til foreningernes etik og moral, så er det
hverken en udeladelse eller en forglemmelse, men alene tale om at flytte opgave og
løsningen til et landsdækkende niveau.

Dansk Håndbold Forbund.
Vi deltager i så meget arbejde som muligt i DHF-regi. Hvor det er muligt har vi HRØrepræsentanter i DHF-udvalgene. Vi har 2 pladser i DHF’s bestyrelse. Vi bruger
med andre ord mange ressourcer også i DHF-regi. Får vi så nok ud af disse
ressourcer? Det er jo altid vanskeligt at gøre præcist op. Ligesom det jo også er
afhængig af, hvad man forventer at få ud af det.
Det er min opfattelse, at vores repræsentanter i det store og hele møder
velforberedte og afklarede frem til møderne. Vi har i bestyrelsen drøftet mere
principielle holdninger til nogle områder inden der er møde i DHF-regi. Det er vores
indtryk, at den tid, vi bruger på det, også fører til gode konkrete forslag fra HRØ, og
også er med til at kvalificere debatten i DHF’s bestyrelse og udvalg. Vi vil derfor
forsætte denne tilgang til arbejdet i DHF, og vi vil opmærksomt følge eventuelle
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ændringer eller tiltag til ændringer i den organisatoriske struktur. Her vil vi naturligvis
sikre, at foreningerne i HRØ ikke repræsenteres forholdsmæssigt ringere.

Medlemsstatus 2018.
Tillykke. Tillykke til alle foreningsledere øst for Storebælt. Tillykke til trænere
og forældre. Tillykke til spillerne. Sammen er det lykkedes for første gang i
mere end et årti at skabe medlemsfremgang totalt set øst for Storebælt.
Vi har i en årrække ligget tæt på status quo. Vi har gennem en 4-årig periode
gennemført projekt Knæk Kurven med fokus på foreningsudvikling. Vi har siden
2008 afviklet årlige håndboldkaravaner. Kort sagt, så har der været mange tiltag for
at stoppe medlemstilbagegangen og få den vendt til en fremgang.
Det er nu lykkedes. Dermed ikke sagt, at det så er hele supertankeren, der er vendt.
For det er der ikke ført bevis for. Lad os sammen glæde os over fremgangen i 2018.
Lad os bruge det som afsæt til et endnu bedre 2019. Det er mit håb, at vi også her i
2019 kan skabe fremgang. Det burde være muligt at kunne ”stå på skuldrene af et
dansk VM-herrehold”, og lade det være fyrtårnet alle søge frem mod. Vi behøver
ikke ”tage spillere” fra andre idrætsgrene. Med projekt Bevæg Dig For Livet er målet
at få endnu flere af de inaktive danskere gjort aktive. Blandt andet med at spille
håndbold. Så potentialet er det. Nu skal vi bare have det forløst. Lad os sammen
arbejde for denne forløsning.

Samarbejdspartnere.
Vi fortsætter det gode samarbejde med Select Danmark, Intersport Asnæs og
Sparekassen Sjælland-Fyn. Et samarbejde, der måske ikke munder ud i stor
klingende mønt på bundlinjen. Til gengæld har det vist sig, at vi her har 3
samarbejdspartnere, der på rigtigt mange områder vil håndbolden øst for Storebælt.
Det har betydet opbakning til Folkemøde, landskampsarrangementer,
foreningsmøder og meget mere. Det vil jeg gerne sige tusinde tak for. Vi glæder os
til et fortsat godt samarbejde.
Vores pokaler og medaljer har vi også indgået en længere samarbejdsaftale med
ProfilShoppen i Fredericia omkring. En ny pokal er i samarbejde med ProfilShoppen
blevet fremskaffet til vores finalekampe. Vi oplever også her et gensidigt
samarbejde, som er med til at lette hverdagen.
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Endelig er vi gået i gang et samarbejde med firmaet Plandisc. De kan lave rigtige
årshjuls-løsninger til brug i bl.a. HRØ og foreningerne. Det er et dansk-udviklet
produkt, der til stadighed bliver udviklet på. Administrationen er ved at lægge alle
udvalg og administrations opgaver og milepæle ind i dette format. Det vil i 2019
også blive tilbud som en økonomisk favorabel løsning til foreninger, og samtidigt vil
udvikling af produktet give en til stadighed større fleksibilitet i brugen.

Bestyrelse, udvalg og administrationen.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde
i det forgangne år. Vi har fået struktureret møderne på en anden måde. Hvorvidt det
er den rigtige form, vi har ramt i første omgang, det må vi evaluere på i den
kommende tid. Vi har haft nogle gode konstruktive debatter i forhold til de punkter,
der er på dagsordenen i DHF-regi. Det har uden tvivl også givet os bedre
forudsætninger i forhold til at påvirke de endelige beslutninger.
Tak til vores udvalg. Det har været et skifteår med ny bestyrelsesformand, ny
næstformand i bestyrelsen og også ny besætning i flere af udvalgene. Det er aldrig
lette vilkår at være innovativ under, men jeg synes, vi er kommet godt efter det.
Også her fra en tak til vores administrative personale, der i en stor del af 2018 måtte
klare sig med en medarbejder færre. Det er der ændret på, idet en ny
dommerpåsætter blev ansat ult. 2018. Der er blevet løftet i flok, som vi er vant til, og
intet tyder umiddelbart på at der bliver mere ro på fremover. Nye turneringsformer,
nye årgange og tilrettet turneringsreglement er blot nogle af de tiltag, der vil komme
til at påvirke det daglige arbejde i administrationen. Læg her til, at der er kommet
god gang i uddannelsen af nye dommere ligesom vi på det øvrige
uddannelsesområde tilbyder flere kurser.
Troels Hansen
Formand
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Børneudvalg
Endnu et år er gået og det er tid til at gøre status.
Vi har fortsat arbejdet for et godt og målrettet Børneudvalg, hvor fokus er på de
aktivitete,r der ligge indenunder Børneudvalgets arbejdsområde.
Vores aktiviteter går jo alle ud på at skabe nogle gode håndboldoplevelser for alle,
hvor fokus er på glæden og legen i spillet uden at fokusere på resultater.
Hele Børneudvalget deltog på DHF Børnehåndbold Symposium i oktober og håber,
at der er endnu flere deltagende HRØ foreninger i 2019.
Vi har igen i går afholdt Børne-opstartsmøder. Tak til jer foreninger, der deltog. Det
er altid rart at møde jer og ikke mindst dialogen med og input fra jer er guld værd.
Børnehåndbogen er blevet opdateret og lagt på HRØ’s hjemmeside.
Vi har i årets løb afholdt både Børnestævner, Kortbanestævner og Beachstævner
og vi kunne med stor glæde også afholde et U-12 Træf.
Dette er selvfølgelig aktiviteter, som vi fortsat vil udbyde og udvikle på.
Ulige årgange er også noget, der har fyldt en del i Børneudvalget i årets løb.
Vi har deltaget i flere møder i DHF Børnefaggruppe og også afholdt møder med
Turneringsudvalget ved både HRØ og DHF.
Til næste sæson skal U-9 jo spille Kortbane, og Børneudvalget har haft nogle gode
og konstruktive møder med HRØ Turneringsudvalg. vi synes selv, vi har fået lavet
nogle gode aftaler omkring U-9 på Kortbane.
Vi håber I vil tage godt imod U-9 Kortbane og selvfølgelig melde retur til
administrationen, hvis I har spørgsmål eller andet.
Jeg vil gerne sige en kæmpe TAK til medlemmerne i Børneudvalget, Bestyrelsen og
Administrationen for et godt og konstruktivt samarbejde.
Hanne Bun Thorsen
Udvalgsformand
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Ungeudvalg
Efter Repræsentantskabsmødet i 2018 kom der ikke kun ny formand, nemlig
undertegnede. Vi gik også i gang med at nytænke udvalgets besætning og
fokusområder.
Det har været en god proces. Vi har nu få lavet et årshjul. Vi har nu planer om
natstævner og five-a-side. Kendetegnende for begge begge typer af arrangementer
er at det er bredde og der er plads til alle, med masser af muligheder for at spille
håndbold, men også for socialt samvær.
Desværre lykkedes det ikke at få sat nogle af arrangementerne i søen i 2018, men
vi kommer stærkt igen i 2019, hvor vi pt har datoer for 1 natstævne og 1 five-a-side.
Hvis der er en klub der er intereseret i at høre mere om en af arrangementer, så tag
gerne fat i ungeudvalget.
Det er også håbet, at udvalget i det kommende foreningsår vil kunne bruge sine
ressourcer meget mere målrettet mod aktiviteter, visioner og strategier, og ikke så
meget mod at finde sine egne ben at stå på.
En stor tak til udvalget for arbejdet med netop at finde fokus og være målrettet.
Også en stor tak til bistanden fra administrationen.
Susanne Brink Rudbeck
Udvalgsformand
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Seniorudvalg
Udvalget har i årets løb brugt ressourcerne på primært at finde den interne
forretningsgang og på at komme mere ind under huden på seniorområdet. Det
kunne synes at være indlysende. Det er jo bare at spille håndbold og det har vi jo
gjort i mange år.
Helt så simpelt synes det dog ikke at være. Den største tilbagegang i
medlemsflokken er på seniorområdet. Det er der helt sikkert mange og
forskelligartede forklaringer på. Nogle kan vi sikkert ikke påvirke særlig meget, da
det vedrører tendenser i samfundet. Men vi har haft en filosofi om, at der måtte
kunne gøres noget ved spillet Håndbold i forhold til senior-området.
Vi har gennem mange år jo lavet det ene nye produkt på børne- og ungeområdet
efter det andet. Senest laver vi om på årgangsbegrebet og indfører nye spilleformer
for ungdom. Det er dog lidt mere begrænset, hvad der er af meget nye ting, når vi
ser på seniorområdet alene.
Vi er klar over, at hvis vi ikke tager udgangspunkt i nogle mere håndgribelige tal i
forhold til hvor mange seniorhold og hvor henne, hvor mange trækninger og
lignende, så kan det være meget svært at komme med tanker og ideer, der på et
tidspunkt bliver meget mere konkret.
Derfor har vi forsøgt skabe os et overblik over seniorhåndbolden øst for Storebælt
under divisionsregi. Vi har ikke alt på plads på området. Vi ved dog allerede nu, at
Fredags-aften-håndbold med efterfølgende socialt samvær er et element, der kan
bygges videre på. Vi kan se, at 5-a-side-håndbold også kan bruges som et rigtig
godt alternativt supplement til den ordinære turneringshåndbold til seniorer.
Vi fortsætter med at udbyde nye tiltag og samarbejder selvfølgelig med DHF på
området.
Tak til udvalgets medlemmer og til hjælpen fra administrationen.
Heinrich Papke
Udvalgsformand
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Turneringsudvalg
2018 har været et lidt anderledes år for turneringsudvalget. Dels skiftede udvalget
formand efter repræsentantskabsmødet i april 2018, og dels har det været ”året før
året”, inden overgangen til ny årgangsstruktur og et tilhørende nyt udbud af
banestørrelser.
Sidstnævnte ændring har betydet en omfattende gennemgang af samtlige de
turneringsprodukter vi udbyder, med henblik på at være klar til starten af sæsonen
2019/20. Dette arbejde har dels været løftet i HRØ’s turneringsudvalg, men har
også krævet en del koordination i forhold til DHF. Et arbejde som i skrivende stund
(medio marts 2019) endnu ikke er fuld tilendebragt.
Da overgangen til den ændrede struktur først har virkning fra den forestående
sommer, har der dog også i 2018 været afviklet en sæson, med mange gode
begivenheder og oplevelser. Nedenfor en række nedslag på disse.

Niveaustævner.
Formålet med deltagelse i niveaustævnerne er fortsat, gennem de afviklede kampe
til stævnet, at sikre de deltagende hold det bedst mulige grundlag for at tilmelde sig
den korrekte række, så der kommer så mange lige kampe som muligt i
vinterturneringen.
Niveaustævnerne i 2018 blev for andet år i træk afviklet med rekord mange tilmeldte
hold, og for andet år med mere end 1000 deltagende hold, og turneringsudvalget er
meget tilfredse med udviklingen med flere deltagere i niveaustævnerne.
Hvert år kaster afviklingen af niveaustævner og den omkringliggende
seedningsproces konstruktiv kritik og dialog af sig, og det er fortsat
turneringsudvalgets målsætning af forbedre oplevelsen for de tilmeldte hold til
vinterturneringen.

Pokalturneringerne.
Finalestævnet i Ungdomspokal 2 blev i foråret 2018 afviklet i Værløsehallen og med
Værløse HK som medarrangør. Det var en super god dag og vi fik kåret en masse
glade vindere. En speciel tak til Værløse HK’s Old Girls Hold for et meget vellykket
arrangement.
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Finalestævnerne i de to igangværende ungdomspokalturneringer blev afviklet i
henholdsvis marts for ungdomspokal 2 ved finaler i Holberg-hallen med
Dianalund/Tersløse som arrangør, og for ungdomspokal 1 med finaler i starten af
maj i Frederiksberghallerne med FIF som arrangør. Vi fik ved begge arrangementer
to gode dage med megen god håndbold.
En stor tak skal lyde til begge arrangørforeninger for flotte og velgennemførte
finaledage.
Og også en stor tak til HRØ’s arrangementsudvalget for et fortrinligt samarbejde i
løbet af året, bl.a. ved afvikling af ovennævnte finalestævner.

Ungdoms-DM.
HRØ var i sæsonen 2018/19 tildelt arrangementet af de sidste
danmarksmesterskaber for U-16 og U-18 drenge inden overgangen til ny struktur
med ulige årgange. Arrangementet med afvikling af Final4 stævnet var tilfaldet
Roskilde Håndbold, og blev afviklet den sidste weekend af april i Roskilde. Vi fik set
mange rigtige gode og velspillede kampe på utrolig højt niveau og fik hyldet
Danmarks Mestrene for både U-16 og U-18 drenge. En stor tak til deltagende hold,
de mange fremmødte tilskuere og ikke mindst Roskilde Håndbold for et fantastisk
flot arrangement.

Medaljestævner.
I lighed med tidligere år blev der medio april afvikles medaljestævner for de hold der
ikke spiller frem til en samlet vinder. Det er et stævne, der har deltagelse af et
rimeligt antal hold, og flere foreninger benytter dette stævne til at afslutte sæsonen.

Sommerturneringen.
Sommerturneringen havde for første gang i lang tid fremgang, og det var med hele
25 hold. Det er dejligt at der er fremgang i denne turnering, da det efter udvalgets
opfattelse er med til at fastholde spillerne i klubberne. Der spilles stadig ikke frem til
en samlet vinder, men et mesterskabsspil synes ikke savnet.
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Beach håndbold

I modsætning til Sommeren 2017, var sommeren i 2018 mindeværdig lang og solrig,
hvilket gav unikt gode betingelser for de afholdte beachstævner. I modsætning til
tidligere sæsoner kunne paraplyen godt gemmes væk, og solcreme og indtag af
vand blev ekstra vigtig i. Der er blevet en fast tradition for mange foreninger, at
tilbringe lørdag eller søndag på stranden sammen med klubkammeraterne og
kammeraterne fra andre foreninger.
De foreninger som er medarrangører på de afholdte beach-stævner er efterhånden
præget af ”erfarne” gengangere, hvilket er dejligt. Men sommeren 2018 bød også
på en tilgang i kredsen af foreninger, som har lyst til at arrangere beach-stævner,
idet stranden ved Karrebæksminde med Næstved/Herlufsholm kom med i
kalenderen. Dejligt med tilgang her også.
HRØ vil gerne takke alle foreningerne for rigtig gode oplevelser på stranden. En stor
tak til vores samarbejdsforeninger, uden jer vil vi ikke kunne afholde beachstævner,
og derved skabe gode håndboldoplevelser på strandene.

Afslutning.
Vi har i indeværende år i turneringsudvalget fået tilgang af Christian Kopranen. Han
har suppleret de allerede eksisterende medlemmer, Sven Hjort Jensen, Lotte
Pedersen og Jørgen Alnor. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at give en stor tak for
jeres engagement.
Jeg vil gerne takke udvalget og administrationen for godt samarbejdet i 2018.
Søren Rasmussen
Udvalgsformand
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Dommerudvalget
I den forgangne sæson har dommerudvalget haft specifikt fokus på at etablere en
rød tråd i forhold til de dommere, der bliver udklækket i dommeruddannelsen. Det er
essentielt at HRØ arbejder målrettet med at videreuddanne de nye dommere, så vi
kan fastholde dem i mange år fremover. Samarbejdet med uddannelsesudvalget er
rigtig godt. Vi ser god søgning på dommeruddannelsen og håber at vi i de
kommende år fremover også kan knække kurven på dommersiden.
Det fordrer naturligvis at klubberne også påtager en del af ansvaret i forhold til at
være med til at rekruttere nye turneringsdommere og ikke kun dommere til egne
kampe. Problemet med dommerløse kampe bliver kun større for den enkelte klub,
hvis vi ikke får uddannet flere turneringsdommere, der administreres af HRØ. Dette
vil der være stor fokus på i den kommende år, for det er tvingende nødvendigt at vi
både får flere dommere og også giver nogle af vore ældre dommere, der i rigtig
mange år har trukket et stort læs, mulighed for at trække sig tilbage.
Sæsonen har været præget af primært gode nyheder i forhold til vores ambitioner
om at levere dommere til den absolutte Elite i Danmark.
Før denne sæson blev Christian Møn og Morten Søe oprykket til Elitegruppen og
har efterhånden etableret sig i 1.divison, hvor de får tildelt flere og flere af de
krævende opgør.
Igen i år er et par fra HRØ indstillet til elitegruppen og i skrivende stund er det
endnu ikke afgjort om de har fået en plads.
Derudover skal det bestemt bemærkes at Nichlas Nygaard netop har bestået EHF’s
krævende optagelsesprøver og dermed er berettiget til at dømme kampe i EHF-regi.
Nichlas er et rendyrket HRØ-produkt og udover sine opgaver i DHF og EHF-regi,
deltager Nichlas også i arbejdet med de nye talenter og dømmer en lokal kamp, når
tiden tillader det.
Den salgs opofrelse er vi meget glade for, og vi håber at vi fortsat kan vedblive med
at levere materiale til de øverste rækker i Danmark.
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Dommerudvalget vil gerne benytte lejligheden til på vegne af vore dommere at sige
”tak for kampen” i den forgangne sæson og ser allerede frem til den nye. Samtidig
skal er lyde en stor tak for administration, bestyrelse og medlemmerne i
dommerudvalget for samarbejdet i den forgangne sæson. Sidst, men ikke mindst
også en stor tak til håndbolddommerne for indsatsen.
Kim Linde
Udvalgsformand
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Uddannelsesudvalg
Uddannelsesudvalget har i 2018 bestået af Henrik Daugaard, Kimmi Thomassen og
Gitte Hornstrup Dahl (formand) med god støtte fra udviklingskonsulent Morten Juul
og sekretær Jane Pedersen. Desuden er Lars Hagenau tilknyttet med særligt
ansvar for den nye dommeruddannelse.
Udvalget er sammensat ud fra et ønske om at få så mange perspektiver som muligt
på uddannelsesområdet og medlemmerne repræsenterer således omfattende
træner-, instruktør-, dommer- og ledererfaring, samt arbejdsmæssige erfaringer
med kommunikation og uddannelse.
Udvalgets opgave er primært at fastlægge visioner og strategier for de faste
uddannelsesforløb: Børnetræneruddannelsen, Træneruddannelse og
Dommeruddannelsen. Dertil kommer forskellige tematiske kursusaktiviteter og det
årlige trænerseminar. Der skal lyde en stor tak til vores instruktører – de faste såvel
som gæsteinstruktører, der byder ind med stor faglighed og engageret formidling,
og er afgørende for at vi kan tilbyde uddannelser af høj kvalitet.

Børnetræneruddannelsen
HRØ har i 2018 gennemført 14 modulkurser med i alt 320 deltagere. Det synes vi er
et rigtig fint resultat og det viser, at der er interesse og vilje blandt trænerne til at
tage på uddannelse. Vi har konstateret en vis skævvridning i hvor kurserne
udbydes. Derfor sætter vi i 2019 fokus på at udbyde BTU moduler på
Sydsjælland/Lolland Falster.
Indsatser i 2019:
-

Sikre bedre geografisk dækning i kursusudbuddet.
Revision af Børnetræneruddannelsen, så den tilpasses nye årgange og
spilformer, samt en generel indholdsmæssig opdatering.

Træneruddannelsen
Træneruddannelsen består af en online adgangsprøve, 4 moduler á 7 timer og 3
moduler á 4 timer. De 4 lange moduler er angreb, forsvar, trænerpraksis og
trænerrollen. De korte moduler er målvogter, fysisk træning og træningsmiljø. For at
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blive optaget på DHF’s uddannelser skal man have bestået adgangsprøven og de 4
lange moduler. HRØ har gennemført 6 moduler i 2018 med 85 deltagere
(træningsmiljø er ikke udbudt i 2018):
Fysisk
Modul
Deltagere

Angreb

Forsvar

Trænerrollen

Trænerpraksis

Målvogter

træning

21

12

14

12

11

15

Indsatser i 2019
-

Kun tre personer, har taget alle moduler i 2017/18. Udvalget vil derfor se på
hvordan vi kan tilbyde TRU i pakker. Dvs. at man melder sig til hele TRU på en
gang og kender hele forløbet fra starten af.
Vi vil i 2019 udbyde de tre korte moduler med spændende gæster (målvogter,
fysisk træning og træningsmiljø). Dette for at tiltrække en større målgruppe til de
korte kurser.

Inspirationskurser og trænerseminaret
Det årlige trænerseminar og HRØ’s inspirationskurser skal bidrage til at skabe et
fællesskab blandt de erfarne trænere i HRØ, der ikke er en del af målgruppen for
BTU og TRU. Inspirationskurser er således ”efteruddannelse” med specialiserede
emner, som skal kunne inspirere den erfarne træner i sin daglige håndboldtræning
uafhængigt af årgang. Trænerseminaret skal være generelt inspirerende med
udgangspunkt i hvordan man gør i andre lande. Ud over et relevant fagligt indhold,
er formålet at give trænerne mulighed for at netværke med hinanden, samt give
HRØ en mulighed for at komme i dialog med trænerne. I anledning af det
forestående Herre VM havde vi i 2018 besøg af en tysk ungdomstalenttræner, der
gav eksempler på hvordan de bedste ungdomsspillere i Tyskland træner og spiller.
Indsatser i 2019
-

Tilslutningen er faldende til inspirationskurserne og trænerseminaret. Vi har
svært ved at finde ud af om det er manglende interesse eller om vi simpelthen
ikke får kommunikeret vores tilbud. En indsats i 2019 er derfor at prøve at gå
nye veje i måden vi kommunikerer.
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Øvrige kurser

Ud over BTU, TRU og inspirationskurser, afholder HRØ øvrige kurser, der kan være
med til at sætte aktuelle emner af generel interesse på dagsordenen. Øvrige kurser
har i 2018 fx været inspirationskursus for klubber, der gerne vil starte Trille Trolle,
samt et ledelseskursus for foreningsledere.
Indsatser i 2019
-

Vi vil gerne blive endnu bedre til at tilbyde klubberne kurser, der kan være med
til at inspirere i det daglige arbejde. Dette forudsætter dog også at vi er i stand til
at skabe opmærksomhed om de kurser vi tilbyder og at der er efterspørgsel i
klubberne. I 2019 forventer vi bl.a. at udbyde inspirationskursus i træning og spil
på kortbane, samt inspirationskursus i afholdelse af Håndboldens Dag.

Dommeruddannelsen
Den nye dommeruddannelse er for alvor kommet op i gear i 2018 og vi har store
forventninger til, at vi inden for de kommende år får flere nye dommere ud i hallerne.
Dommeruddannelsen består af 3 moduler, hvor det første modul har til formål at
klæde døm selv dommere på til at gå hjem i klubben og dømme de kampe, klubben
selv er ansvarlig for. Hvis man har fået blod på tanden efter modul 1 og ønsker at
blive turneringsdommer, så kan man melde sig på modul 2 og 3. I 2018 har 17
personer bestået modul 3. I 2019 er endnu flere kommet igennem de tre moduler og
er på vej til at blive turneringsdommere.
Indsatser i 2019
-

Vi fortsætter med at finjustere uddannelsen, så den kan klæde de kommende
dommere endnu bedre på til dommergerningen.
Vi skal have sat fokus på at få hele regionen med, hvilket betyder, at der
kommer et særligt forløb på Bornholm i 2019.

Afsluttende bemærkninger
Udvalget oplever en særlig udfordring i forhold til at sikre synlighed og øge
bevidstheden blandt trænere og ledere om vores aktiviteter. Information om
uddannelsesaktiviteter sker primært via mails til klubbernes postmodtagere, HRØ’s
hjemmeside og opslag på facebook. Vi vil dog gerne øge kendskabet endnu mere.
Derfor arbejder vi med hvordan vi kan gøre hjemmesiden bedre, få mere trafik på
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hjemmesiden, sende kursusinformation direkte til interesserede modtagere, og vi
overvejer også at gøre brug af informationskampagner for at skabe opmærksomhed
ude i klubberne.
2019 kommer desuden til at handle om implementering af den reviderede
børnetræneruddannelse, samt et fokus på at gøre træningsmiljøerne rundt omkring i
HRØ foreningerne endnu bedre for både børn og unge.
Læs mere om uddannelse på HRØ’s hjemmeside:
https://www.haandbold.dk/forbund/hroe/uddannelse-traening/uddannelse/udvalgetinformerer/
Gitte Dahl
Udvalgsformand
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Talentudvalg
2018 har vi afholdt 2 møder i EU. Vi har ikke følt behovet for flere udvalgsmøder, da
vi har lavet langtidsplanlægning på møderne, og der ud over er den største del af
aktiviteten i forbindelse med træningssamlingerne. Og så har vi brug
administrationen til at sende materiale med mere ud til foreninger og spillere.
Jette Østergård har i løbet af året valgt at stoppe i udvalget. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at takke hende for det arbejde hun har udført. Jette fortsætter som
holdleder i forbindelse med fællestræningerne.
Jeg vil gerne takke alle træner og holdleder for deres store arbejde med de nye
talenter.
En særlig tak til Dennis Hønholt og Peter Jørgensen for deres arbejde med
henholdsvis pige og drengesiden.

Piger
Pigesiden har arbejdet med årgang 03 og 04. Årgang 03 havde i januar
iagttagelsesstævne sammen med Fyn i Helsinge, og har igennem hele 2018 været
fint repræsenteret til DHF’s talent træninger. I januar startet årgang 04 deres talent
træning, og hele 28 klubber havde i år indstillet spiller. Usleben diamanter har igen i
år vist sig at være godt for de høje piger. Flere spiller har efter projektet er afsluttet
deltaget i vores talent træning.

Drenge
I sæsonen har vi afsluttet årgang 02 drenge med et godt iagttagelsesstævne i
januar måned, hvor mange dygtigere spillere var repræsenteret. En større gruppe af
drengene, blev efterfølgende udtaget til en DHF Talenttræning. Samtidig har 03
drenge kørt sideløbende. Her startede vi ud med 3 centre, som vi kogte ned til 2
centre i september måned. Dels for at optimere træningen, men også fordi vi havde
nogle udfordringer med nogle trænere på det ene center. Disse udfordringer tog vi
hånd om, og resultatet blev ændring i strukturen. Før sommerferien startede vi op
med 04 drengene. Vi gjorde det anderledes end vi plejede, og ville til de første 3
træninger kun se spillere fra mindre klubber, eller spillere der var rimelig nye. Efter
niveaustævnet tog vi alle spillere med. Det har gjort, at vi i dag står med 3 store
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centre på 04 drengene, hvor der nu også spillere fra de mindre klubber, som har
nydt godt af det forspring de har fået, med de 3 træninger de fik, inden de reelle
centre blev etableret. Samtidig har vi fået nogle stærke trænerteams på 04
drengene, som alle brænder for talentarbejde og engagerer sig i dette, hvilket
forhåbentlig kommer spillernes udvikling til gode.
Michael Svendsen
Udvalgsformand
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Arrangements- og IT-udvalg
Det er har været et begivenhedsrigt år for alle medlemmerne i Arrangement og IT.
For IT området har arbejdet været påvirket at de strukturelle ændringer der foregår
for øjeblikket i DHF regi, hvor der arbejdes med en omlægning af aktiviteterne
indenfor IT, fra et politisk udvalg der laves om til at være ledet administrativt i stedet.
Det er et arbejde som vi har taget aktivt del i og som vi fortsat i HRØ vil have fokus
på, med vores medlemsforeningers interesse for øje, samt en god IT struktur for
vores ansatte. Det bliver en spændende tid der venter på. Området.
Vi har i udvalget i stor grad været involveret i det store arbejde som VM på
hjemmebanerne i Danmark har betydet. Det blev jo nærmest det VM vi alle havde
drømt om, med masser af glade tilskuere og et succesfuldt arrangement med et
fantastisk sportsligt resultat. Det har betydet mange frivillige timer i hele forløbet op
til, samt ikke mindst under mesterskabet. En stor tak herfra til alle de mange der
bidrog, samt ikke mindst alle de frivillige, både fra vores dejlige sport samt de
mange der havde lyst til at hjælpe os. Uden alle de frivillige timer, ville vi helt sikkert
ikke få det samme resultat.
Vi har også i løbet af året arbejdet med visioner for vores arbejde i udvalget. I den
forbindelse var der et politisk ønske om at Arrangement Udvalget skulle tage større
del i de mange aktiviteter der arbejdes med i HRØ. Det startede jo med en større
involvering i forbindelse med afviklingen af Pokalfinaler og DM finaler i HRØ. I den
forbindelse fik AU lov til at være en større del af hele processen, herunder også
udvælgelsen af arrangørforeninger i vores område. Det er et arbejde der har været
meget spændende, men også til tider svært. Vi har i forløbet håbet på at kunne få
flere foreninger til at stille sig til rådighed som arrangør forening i forbindelse med
disse finaler. Selvom vi godt vidste at vi kunne forvente et større ansøgerfelt i år til
DM og Pokalfinaler, havde vi ikke i vores vildeste fantasi turde håbe på at hele 9
foreninger ville sende os en ansøgning om at afholde DM for U16 og U18 drenge.
Det var virkelig meget svært at vælge blandt de meget kvalificerede ansøgninger,
men hvor er vi i udvalget glade og stolte over at I alle sendte en ansøgning. Vi
håber at I vælger at gøre det i gen næste gang. Husk også at sende ansøgninger
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på at afholde Pokalfinaler. Vi håber stadig at kunne komme rundt i hele vores
område og vise vores dygtigste ungdomsspillere frem.
Det næste indsatsområde vi har i AU er at udvikle på de ting der sker på stranden.
Der vil ske nogle tiltag på Beach håndbold stævner i den kommende sæson. Vi har
fået lov til at lave en del tiltag og håber at kunne dagene mere spændende for alle
der kommer på stranden.
I det forgangne år har vi haft et udvalg der udover undertegnede består af Jens
Jakob Bork, Heinrich Papke, Torben Schou og Louise Vejsager. En kæmpe tak til
jer alle for indsatsen og jeg glæder mig personligt til arbejdet i det kommende år,
ligesom jeg glæder mig til at byde et nyt medlem velkommen, Christina Matzen,
som tilstøder vores udvalg til sommer.
Slutteligt en stor tak også til alle de personer som vi har haft et samarbejde med på
vores administration. Det har været en fornøjelse hele året.
Lars Dalsgaard
Udvalgsformand
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Konsulenterne
De mange års negative medlemsudvikling i Håndbold Region Øst er de senere år
blevet bremset op. 2018 blev dog et særligt skelsættende år, fordi vi for første gang
i mange år endelig oplevede, at der samlet set er tilgang af medlemmer i
foreningerne. Mange foreninger gør et rigtig godt arbejde, det bliver heldigvis nu
belønnet med et positivt resultat.
Udviklingen i medlemstallene dækker dog også over store udsving. Nogle
foreninger går lidt eller meget frem, andre går lidt eller meget tilbage. Knap
halvdelen af de nye medlemmer kommer via foreningerne i Københavner projektet.
Her er det især samarbejdet mellem skoler og foreninger der gør en forskel. Der er
dog ikke noget der entydigt peger på at det generelt er byområder der får fremgang
og landområder der går tilbage. Det er ellers ofte blevet nævnt som en af
håndboldens udfordringer. Medlemstallene dækker over fremgang og tilbagegang
både i by og på land. Udvikling handler ikke overvejende om hvor man bor, men om
hvad man gør.
Konsulenterne står efter bedste evne til rådighed med hjælp og rådgivning i forhold
til både rekrutterings aktiviteter og foreningsudvikling.
På foreningsudviklingssiden har vi især fokus på at etablere og drive
foreningsnetværk, gennemføre foreningsudvikling med ”Spil din Klub i form” og
selvfølgelig bistå med råd og vejledning på foreningsmøder etc.
Gennem flere år har det været en højt prioriteret indsats for os, at udbrede
rekrutterings aktiviteter som Håndboldkaravane, Håndboldfitness og Trille Trolle for
børn og forældre. Vi rekrutterer i snit 11 til 13 nye spillere pr besøg på vores
Håndboldkaravane, rigtig mange foreninger har Håndboldfitness på programmet og
næsten halvdelen af foreningerne i HRØ har nu Trille Trolle aktiviteter. Det er flot og
giver positive forhåbninger for fremtiden. Der er bl.a. et stort potentiale i at få knyttet
børneforældrene tættere til foreningen.
Nye tiltage er kommet til i 2018. Dansk Håndbolds indsats i Bevæg Dig for Livet
bakker vi selvfølgelig op om. Foreningerne i HRØ tog godt imod Håndboldens Dag,
der blev lavet mange gode indsatser som har været med til at udbrede hvad
håndbold er og kan. Vi ved at adskillige foreninger har fået nye medlemmer på
baggrund af deres engagement på Håndbolden Dag.
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5-a-Side håndbold er også et nyt initiativ omkring motionshåndbold og et
supplement til Håndboldfitness. 5-a-Side spilles på en DHF kortbane. I takt med at
vi får etableret flere Kortbaner er der et meget stort medlemspotentiale i 5-a-Side.
Lige nu er en håndfuld foreninger i gang, de har mellem 10 og 35 deltagere – flere
foreninger er på vej.
Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse har besluttet at vi i børne og
ungdomshåndbolden skal overgå til Ulige årgange og at børnehåndbolden over en
flerårig implementeringsperiode skal overgå til at spilles på Kortbane. Når den slags
beslutninger træffes, er der helt naturligt spørgsmål der skal afklares. Vi har helt
naturligt fokus på at bidrage til afklaring, både med hensyn til det nye spil og
etablering af kortbaner.
HRØ har i flere år arbejdet på om at få tættere relationer til kommunerne på både
det politiske og administrative niveau. Det betyder at vi ind i mellem invitere
Borgmestre og Kultur Idrætspolitikere til f.eks. landskamp, at idrætskonsulenter af
og til deltager i møder i Foreningsnetværk, at vi stiller os til rådighed for møder og
sparring i kommunerne. Det er også motivationen for, at vi, i samarbejde med DHF,
var på Folkemødet på Bornholm i 2016, 2017, 2018 og nu igen i 2019. Vi sætter
foreningslivet og de frivilliges sag på dagsordenen i forhold til det politikere og andre
organisationer. Vi får nye relationer der kan være med til at udvikle håndbolden. Vi
får vist at håndbold er mere end 20x40 og det man ser i TV. Vi kan også konstatere,
at der bliver lagt mærke til den indsats. Dels er der i DHF et par projekter undervejs
som udspringer af indsatsen på Folkemødet. I HRØ afvikler vi bl.a. Trille Trolle
kurser for institutioner. Vi kan også så småt se at nogle kommunerne er blevet mere
opmærksomme på os og at adgangen til og dialogen med dem er blevet øget.
2019 kommer til at byde på nye spændende udfordringer. Vi overgår til nye
årgange, vi skal starte implementering af det nye børnehåndboldspil, vi skal sikre at
der kommer flere kortbaner, der kan bruges til børnehåndbold og motionshåndbold.
Men vi skal stadig ha fokus på håndboldens kerneværdier. Hvis vi fortsat skal ha
nogen at spille imod, skal vi sikre de gode oplevelser for både dem vi spiller med og
mod. Vi skal prioritere det gode klubliv og fællesskabet. Som fornuftig mand sagde
til et foredrag for nylig – Det er aktiviteten der tiltrækker – det er fællesskabet der
fastholder.
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Tak for samarbejdet til alle i Håndbold Region Øst - administration, bestyrelse,
udvalg, konsulentkollegerne Morten Juul, Nicolai Nøddebo og projektleder i
Københavner projektet Tom Jensen. I HRØ har vi et godt og inspirerende
samarbejde på tværs af roller. Det ser jeg frem til fortsætter i 2019
Men størst tak til foreningerne og alle de frivillige der til daglig gør en kæmpe
indsats.
Benny Salling
Teamleder - Udviklingskonsulent
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Administrationen
Ungdommens vinde blæser ind over administrationen i disse år. Vi har i 2018 ansat
en ny medarbejder, der igen var med til at sænke vores gennemsnitsalder. Når vi
siger farvel til en erfaren kollega, så vil det naturligt give et lille dyk i videns- og
serviceniveau. Til gengæld spænder de resterende sikkerhedsselen lidt mere fast
og sætter sig lidt bedre tilrette i sædet – og får løftet de opgaver, der skal løftes
ekstra i en periode til vi igen er fuldtallig. Vi sagde i 2018 farvel til Annette
Grønmann Larsen, der fik tilbudt sit ønskejob som administrativ medarbejder ved
Ajax København. Det betød efter lidt omrokeringer, at vi den 1. november kunne
sige goddag til Rebecca Vedel Nielsen som ny dommerpåsætter. Den skarpe læser
vil straks konstatere, at det vist ikke var det område Annette havde ansvaret for. Det
er også korrekt. Som nævnt benyttede vi lejligheden til at bytte lidt rundt på rollerne,
så det blev Leenette, der tog over på de fleste af Annettes opgaver, og så slog vi
stillingen som dommerpåsætter ledig. Det blev så den Rebecca blev ansat i.
Dermed blev vi året fuldtallig og er forholdsvis hurtigt også kommet på plads med
viden og færdigheder. Og som nævnt har vi sænket gennemsnitsalderen en del.
Sociale medier spiller en stadig større rolle i vores alles hverdag. Enten i form af at
vi bruger dem mere og mere, eller i forbindelse med at vi undsiger dem mere og
mere. Det sidste bliver sikkert til stadighed vanskeligere at gøre. Der til kommer at
mere og mere løses ad elektronisk vej. Når vi skal søge børneattester, så sker det
elektronisk til politiet, der så kontakter den pågældende person via E-boks. Og kort
tid efter har vi så svaret i vores E-boks. Men det er ikke kun lettelser i
forretningsgangen, der følger med internet, elektroniske løsninger og SO-ME. Vi må
også konstatere, at flere sager har det med at vokse og få sit eget liv via SO-ME, og
det så efterfølgende betyder indsættelse af en del ressourcer for at få redet trådene
ud og skabt et nogenlunde retvisende billede. Vi skal blive bedre til at regulere dette
område fra vores side. Det har betydet både nedsættelse af en arbejdsgruppe, der
har kigget på kommunikationen – og allerede har udgivet sine anbefalinger og
nedlagt sig selv – og det har betydet et mere centralt udgangspunkt for brug af SOME. Dette helt i tråd med Dansk Håndbold Forbund. Herfra skal også lyde en
opfordring til den enkelte forening: Hvis man ikke har en holdning til ledere, trænere
og spilleres brug af SO-ME i forhold til kampe og oplevelser i håndboldsporten, så
var det måske noget, der kan bruges lidt tid på hen over sommeren.
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Som nævnt andre steder i såvel denne beretning som i diverse mails og på
hjemmesiden, så tager vi fra sæsonen 2019-2020 fat på ulige årgange og nye
spilleformer. Det har betydet, at 2018 har budt på en del arbejde med at få
fundamentet for at kunne tage fat på disse ændringer på plads. Det er både i form
af et tilpasset turneringsreglement og i form af ændringer i vores HåndOffice. Nogle
af ændringerne er konsekvenser af beslutningen om ulige årgange, men der er
også ændringer, der er betinget af en evaluering af det turneringsreglement, der
blev implementeret op til sæson 2017-2018. Efter et par år, var der også her nogle
ønsker, der er blevet drøftet i DHF’s Turneringsudvalg. Igen i en meget konstruktiv
og åben dialog, og det har ført til nogle justeringer, jeg ikke vil komme nærmere ind
på her, men som er sendt ud i mails kort efter afslutning af turneringen 2018-2019,
og der vil komme yderligere informationer.
Der er også blevet brugt en del ressourcer på at medvirke ved udviklingen af
HåndOffice, der i vores verden jo går under navnet Hånd@. Der findes til stadighed
nogle områder, hvor tingene kunne stå på en anden måde eller det kunne gøres
smartere. Der er lavet en prioriteret liste over disse ændringer og
udviklingsområder. Det betyder ikke, at man ikke skal ringe ind med forslag, for det
vil vi meget gerne have. Men det betyder, at nogle ting måske først kommer med på
listen om et stykke tid. Et af de områder, hvor vi bruger nogle ressourcer på
udvikling, er automatisk dommerpåsætning. Vi har over en periode arbejdet med at
få lavet de retningslinjer, der skal bruges ved en elektronisk automatisk påsætning
af dommere. Det er håbet, at vi kan have en prototype klar i løbet af sæsonen 20192020. Det vil stille en række krav til såvel dommere og administrationen som
foreningerne, når vi overgår til en automatisk påsætning af dommere, men
hensigten vil være den samme: En økonomisk besparelse for foreningerne.
På det administrative område er der et godt samarbejde med såvel Fyns Håndbold
Forbund som Jydsk Håndbold Forbund. Vi finder gode fælles løsninger på ting, der
kunne være fælles udfordringer. Vi deltager i en række sammenhænge i de samme
arbejdsgrupper, og har også her mulighed for at lære af hinandens ”best practice”.
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En stor tak til den gode dialog vi i administrationen oplever at vi har med alle vores
samarbejdspartnere. Dette være såvel HRØ’s politikere som
foreningsrepræsentanter.
Per Jensen
Administrationschef
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Regnskab - politiske bemærkninger

Regnskab - politiske bemærkninger
Årsregnskabet for året 2018 udviser et overskud på kr. 102.861,- mod et
budgetmæssigt underskud på kr. 191.250,-.
Efter periodens resultat 102.861,- udviser regnskabet en egenkapital på kr.
2.390.940,- pr. 31. december 2018.
Bestyrelsen i Håndbold Region Øst betragter årsregnskabet som værende
tilfredsstillende idet vi ikke havde budgetteret med et overskud.
Driftsområdet for turnering og dommere udviser et større overskud end budget.
Dette beror på at området vinter og sommerturnering udviser et større overskud end
budget.
Driftsområdet for uddannelse, bredde og talentudvalg udviser et større overskud
end budget.
Dette beror på at området talent har et mindre forbrug end budget.
Driftsområdet for arrangement og projekter udviser et mindre underskud end
forventet.
Dette beror på at området projekter har et mindre forbrug end budget.
Resultatet for bestyrelse og strategiudvalg samt administration udviser et forbrug på
17.453,- større end budget.
Global Revision har gennemgået vore regnskaber, og revisionen har ikke givet
anledning til forbehold, ligesom Global Revision har afgivet et for Håndbold Region
Øst tilfredsstillende protokollat.
Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med klubber og foreninger under
Håndbold Region Øst i 2019.
Bonnie Clemmens
Politisk økonomiansvarlig
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Regnskab
Håndbold Region Øst
Budget
2018

Regnskab
2018

Budget
2019

Kontingenter/holdafgifter:
-87.900

-77.052

-81.600

48.600

41.578

44.000

-99.500

-124.790

-105.000

-3.405.400

-3.524.411

-3.557.600

-139.000

-122.529

-120.500

-37.300

-34.640

-35.400

-308.500

-303.868

-302.900

-14.800

-7.200

-8.900

-237.900

-221.239

-226.200

-4.242.400

-4.338.677

-4.356.500

12.000

7.861

12.000

Uddannelse,dommerafregning, udvikling dommere

-377.400

-400.771

-345.600

Dommerindtægter/-udgifter i alt

-377.400

-400.771

-345.600

-4.559.200

-4.690.009

-4.646.100

37.500

19.599

38.000

-179.000
1.500

-172.305
19.622

-132.000
31.700

Kontingenter HRØ/DHF, holdafgifter og Partnerskaber

Driftområde Turnering
Udvalgsudgifter
Udvalgsudgifter driftområde turnering

Turneringer
Sommerturnering:
Indtægter modregnet udgifter sommerturnering
Vinterturnering:
Indtægter modregnet udgifter vinterturnering
Ungdomspokalturnering:
Indtægter modregnet udgifter ungdomspokalturnering
Landspokalturnering:
Indtægter modregnet udgifter landspokalturnering
Niveaustævner:
Indtægter modregnet udgifter niveaustævner
Østpokal:
Indtægter modregnet udgifter Østpokal
Beach Håndbold:
Indtægter modregnet udgifter Beach Håndbold

Nettoindtægter turneringer i alt
Udvalgsudgifter
Udvalgsudgifter dommerudvalg

Dommerindtægter/-udgifter

Driftområde Turnering / dommere i alt
Driftområde Uddannelse-, Børne-, Unge- og Talentudvalg
Udvalgsudgifter Uddannelsesudvalg
Kursusaktivitet
Indtægter modregnet udgifter kursusaktiviteter
Indtægter modregnet udgifter dommeruddannelse og dommerkurser
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Udvalgsudgifter Børneudvalg

30.500

18.809

30.500

-195.500

-181.702

-198.150

-12.000

-13.009

-7.000

Udvalgsudgifter Ungeudvalg

10.000

3.729

15.500

Aktiviteter Ungeudvalg

-4.000

0

3.500

Børneaktiviteter
Stævner
Tilmeldingsgebyr modregnet udgifter stævner
Øvrige breddeaktiviteter / børneaktiviteter
Indtægter modregnet udgifter øvrige breddeaktiviteter

Håndbold Region Øst
Budget
2018

Regnskab
2018

Budget
2019

Udvalgsudgifter Seniorudvalg

11.500

10.661

15.500

Aktiviteter Seniorudvalg

-1.000

0

3.000

Udvalgsudgifter Talentudvalg

16.200

8.604

12.300

Udgifter talentaktiviteter

213.850

121.954

198.700

Driftområde Uddannelse-, Børne-, Unge- & Talentudvalg i
alt

-62.450

-164.038

11.550

Udvalgsudgifter arrangementudvalg

11.000

5.412

9.000

Aktiviteter Arrangementudvalg

66.000

41.832

63.000

110.000

18.234

50.000

187.000

65.478

122.000

421.400

407.565

398.000

32.000

25.559

30.000

453.400

433.124

428.000

Arrangementudvalg

Igangværende projekter
Indtægter modregnet udgifter igangværende projekter

Arrangementudvalg og projekter i alt
Bestyrelse:
Udgifter bestyrelse, repræsentantskabsmøde, foreningsmøder m.m.
Strategiudvalg
Udgifter strategiudvalg

Bestyrelse + Strategiudvalg i alt
Administration:
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Administrationsgebyr og varesalg:
Indtægter administrationsgebyr + div. varesalg

-828.000

-686.608

-803.000

345.000

334.097

337.500

Personale:
Lønninger administration samt øvrige personaleomkostninger

3.480.500

3.333.559

3.607.100

Administration:
Administrationsudgifter inkl. konsulentomkostninger

1.277.900

1.297.175

1.334.600

4.275.400

4.278.223

4.476.200

-15.000

-15.130

-15.000

-15.000

-15.130

-15.000

Lokaleomkostninger:
Lokaleomkostninger i alt

Administration i alt
Renter:
Renteindtægt bank, foreninger, kursregulering mm

Renter i alt
Afskrivninger:
Afskrivninger foreninger / inventar
Afskrivninger i alt
Årets resultat

0

66.543

0

0

66543

0

191.250

-102.861

295.050

0
-191.250

0
102.861

0
-295.050

-191.250

102.861

-295.050

Årets resultat fordeles således
Hensættelser til projekter 2019
Overført til næste år

Håndbold Region Øst
Statusopgørelse pr. 31.12.2018
31-12-2018

31-12-2017

Aktiver:
Anlægsaktiver:
Inventar, Auto, EDB udstyr

133.087

0

Anlægsaktiver i alt

133.087

0

Diverse tilgodehavender:
Tilgodehavender hos foreninger m.m.
Lager præmier børnestævner
Forudbetalte omkostninger
Andre tilgodehavender

2.975.731
8.350
6.401
291

2.849.805
19.236
36.615
5.087

Likvide beholdninger
Aktiebeholdning Sparekassen Sjælland

3.999.398
26.618

4.393.761
28.053

Omsætningsaktiver i alt

7.016.789

7.332.557

Omsætningsaktiver:
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Aktiver i alt

7.149.876

7.332.557

Passiver:
Egenkapital:
Overført resultat primo
Periodens resultat
Overført resultat ultimo
Hensættelser primo
Hensættelser tilgang 2017
Hensættelser afgang 2017
Hensættelser ultimo
Egenkapital i alt

2.288.079
102.861
2.390.940
0
0
0
0
2.390.940

2.019.846
268.233
2.288.079
156.000
0
-156.000
0
2.288.079

Gæld
Kortfristet gæld:
Aconto opkrævet dm.honorar modregnet udbet.2.+3.div.dm.
Skyldige opkrævne bropuljer, forsikringer DHF
Rejsepulje
Skyldige dommerkreditorer
Skyldige feriepenge
Skyldige udvalgsudgifter
Skyldige øvrige udgifter
Mellemregning Projekt København
Periodeafgrænsningsposter

1.886.188
197.900
210.000
0
334.545
5.591
494.795
343.930
1.285.987

2.060.807
199.460
155.625
0
373.786
5.922
375.609
453.102
1.420.167

Kortfristet gæld i alt

4.758.936

5.044.478

Passiver i alt

7.149.876

7.332.557

Forslag
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Forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling på årets repræsentantskabsmøde.

