Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst,
mandag den 22. juni 2020, kl. 18.00.
Velkomst – indledning.
Formand Troels Hansen bød alle fremmødte velkommen. Særlig velkomst til
gæsterne fra Dansk Håndbold Forbund og til de af nålemodtagerne, der også var
kommet til stede. Det var også en velkomst til et repræsentantskabsmøde, der
ikke var så ordinært, som det jf. lovene skulle være. Dertil var det for meget ramt
af Covid-19. Efter flere udskydelser, var det endelig lykkedes at finde en dato,
hvor forsamlingsrestriktionerne ikke ville være en hindring.
Derpå gik formanden over til dagsordenen for dagens repræsentantskabsmøde,
hvor første punkt var valg af dirigent:
1.Valg af dirigent.
Bo Brink-Pedersen foreslået af HRØ’s bestyrelse og valgt. Derpå blev
repræsentantskabet gyldighed undersøgt. Dirigenten konstaterede, at den
oprindelige indkaldelse var udsendt med korrekt frist, men at der lige var en lille
overskridelse på den endelige indkaldelse. Repræsentantskabet godkendte dog
lovligheden.
Der var 48 stemmer tilstede. Hvis nogen forlader mødet undervejs, så bedes det
meddelt til sekretæren.
2.Formanden aflægger Bestyrelsens beretning.
Nye dommere – ikke helt i mål – stor indsats – vi har fået ca. 40 dommere mod
forventet 50. Men det ser godt ud. Det betyder også at der skal være fokus på at
fastholde, når de så er blevet dommere. Covid-19 har også her spillet ind. Tag nu
godt imod de nye dommere, når i møder dem i hallerne. Det er nye og skal holde
længe.
Medlemsfremgang har givet ca. 2000 nye medlemmer i HRØ over to år. Stort
tillykke til jer alle og en kæmpestor tak til hver og en af jer for indsatsen. Det er
ikke gjort med dette. Det er hårdt at hverve og endnu hårdere at fastholde. Vær
ikke kede af at der skiftes mellem foreningerne. Bare de bliver i håndbolden.
Covid-19 er med i den mundtlige beretning, da vi ikke rigtigt kommer uden om det
– selv om vi evaluerer foreningsåret 2019. Der skulle træffes mange og hurtige
beslutninger. Ikke lette beslutninger. De blev truffet og det har været med stor
opbakning fra vores breddeforeninger. En stor tak for dette. Det har gjort
hverdagen noget lettere. Vi kommer til at blive påvirket af dette i lang tid fremover.
Ikke kun ved opstart af den kommende turnering med niveaustævner og
turneringsstart. Vi forsøger at tage alle mulige hensyn ved planlægningen, men vi
kan ikke love at alle kan imødegås. Vi følger anbefalingerne fra Covid-19arbejdsgruppen i DHF.
Håndboldkaravanen bliver også ramt. Det har ligget stille i lang tid, men nu
forsøger vi at køre håndboldkaravanen resten af 2020. Så må vi finde løsninger,
når det passer i foreninger og skolerne – selv om det ikke lige er det tidspunkt,
hvor vi normalt kører karavane.

Håndbolden tilbage til København er nu afsluttet. Ingen projekter kører for evigt,
og det var nu tid til at indstille dette projekt. Også fordi Københavns Kommune
ønskede at omlægge deres indsats i forhold til foreningslivet i kommunen. Nu skal
netværket stå alene, og det skal nok komme til at køre. Vi fastholder en god
dialog med Københavns Kommune. Både via IFK og via direkte kontakter. Også
foreninger i andre kommuner kan føle sig presset på faciliteterne. Derfor ring
endelig, hvis det er tilfældet. Vi har efterhånden opbygget en del erfaring med det
politiske landskab.
Hvor vi står økonomisk i forhold til Covid-19 ved udgangen af 2020 ved vi ikke p.t.
Vigtigt at vi har tålmodighed selv om ikke alle kan se sig selv i løsningerne.
Rundringningen til foreningerne nærmer sig sin slutning. Næsten 140 foreninger
har været kontaktet. Nu begynder arbejdet med at samle sammen og danne sig
det store billede. Mange områder viser sig allerede nu at være ens. Der har vist
sig et større kendskab til støttemulighederne end forventet. Det kan ikke roses
nok.
Citat fra Ishockey repræsentantskabsmødet 2020: Det vi er – er vi sammen. Det
kommer til at gælde lang tid fremover.
Beretning blev derpå sat til debat i repræsentantskabet.
Lisbet Klarskov, Roskilde Håndbold: Ja, den mærkelig tid, men føler sig godt
informeret fra HRØ for informationsniveauet. Også den telefoniske kontakt har
været et rigtig godt initiativ. Ked af at læse i beretningen, at ikke alle taler lige
pænt til de ansatte, når der optages telefonisk kontakt til administrationen. Det bør
vi alle medvirke til at få stoppet. Savner evaluering på kortbane, boldstørrelser,
spilletid og andre nye tiltag. Det kunne godt have været gennemført i denne
Covid-19-tid. Også elektronisk. Håber evalueringen kommer. Hvornår kommer der
noget ud om niveaustævnerne, når de nu åbenbart er flyttet tidsmæssigt. Svar:
Thomas Voss, Raklev Håndboldklub: Hvornår starter så turneringen?? Svar:
Ungdom weekenden i uge 42. Resten som planlagt.
Jesper Levy, Københavns Håndboldklub: Bedre hvis alle datoer var taget fra
hjemmesiden, så der ikke opstod forvirring. Svar: Det tager vi til efterretning.
Susanne Møller Nielsen, Dalby G&IF: Meget omkring talentarbejdet blev også
afbrudt lidt brat. Kan der laves en opsamling på, hvor vi er henne på det punkt
inden opstarten igen. Svar: Der er fællesmøde den 1. juli omkring dette område.
Når mødet er afholdt og der ligger noget konkret sendes der skriftlig information
ud til foreningerne.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Herefter blev repræsentantskabsmødet suspenderet for overrækkelse af
hædersbevisninger:

Som Årets Børnehåndboldforening blev Aakirkeby IF kåret. Formanden for
Børneudvalget, Hanne Bun Thorsen, motiverede kåringen.
Som Årets Ungdomshåndboldforening blev BK Ydun kåret. Formanden for
Ungeudvalget, Susanne Brink Rudbeck, motiverede kåringen.
Som Årets Seniorhåndboldforeningen blev KFUM København kåret. Formanden
for Seniorudvalget, Heinrich Papke, motiverede kåringen og overrakte diplom og
blomster til repræsentant fra foreningen.
Som Årets Håndboldforening ved Håndbold Region Øst blev TMS Ringsted kåret.
Formanden for Børneudvalget motiverede kåringen og overrakte diplom og
blomster til en repræsentant fra foreningen. TMS Ringsted bliver ligeledes
indstillet til DHF som HRØ’s kandidat til Årets Håndboldforening i Danmark.
For alle 4 foreninger gælder, at de senere vil få tilsendt et banner til brug ved
hjemmekampene som et synligt tegn på kåringen.
Derpå hædrede formanden for Uddannelsesudvalget, Gitte Dahl, medlem af
udvalget, dommer og vejleder Lars Hagenau for hans mangeårige virke ikke kun
som dommer, men også som initiativtager for at rekruttere og uddanne
dommeraspiranter jf. et nyt uddannelseskoncept. Lars Hagenau fik overrakt
regionens sølvnål.
Endelig hædrede bestyrelsesformand Troels Hansen dommer og tidligere
udvalgsformand Jan Spange-Sørensen. Udover mange år som aktiv dommer
først i det jyske og siden årtusindeskiftet også her i det østlige Danmark, så har
Jan også være ikke alene medlem af dommerudvalget ved SHF/HRØ, men også
været formand for udvalget. Det var under Jans formandskab de første spadestik
til den nye dommeruddannelse blev taget. Jan Spange-Sørensen fik overrakt
regionens sølvnål.
Derpå blev repræsentantskabsmødet genoptaget.
3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Administrationschef Per Jensen gennemgik regnskabet. Der var i den skriftlige
årsberetning opstået en lille referencefejl, idet der for 2019 var budgetteret med et
underskud på 295.050 kr. og ikke som det står i årsberetningen med 124.344 kr.
Det er til gengæld det budgetterede underskud for 2020 – inden Covid-19 meldte
sin ankomst.
Hovedårsagerne til den store afvigelse på budget og regnskab for 2019 blev
gennemgået. De store hjørnestene for både indtægter og omkostninger har i 2019
begge udviklet sig gunstigt. På indtægtssiden er det turneringerne, der trækker
læsset og også i 2019 leverede mere end budgetteret. På omkostningssiden er
det administrationen, der også lå under på personaleomkostninger i forhold til
budgettet. Her var der en mindre indtægt på varesalg end budgetteret.
Regnskabet blev godkendt af repræsentantskabet.

4.Orientering om budgettet for det igangværende regnskabsår samt det
kommende.
Administrationschef Per Jensen orientererede om budgettet for det igangværende
år. Der var ved årets begyndelse budgetteret med et underskud på 124.344 kr. Så
kom Covid-19 – og trods brug af lønkompensation og ansøgning om dækning af
faste omkostninger, så kan det blive vanskeligt at holde det det budgetterede
underskud. Til gengæld har regionen en egenkapital, der kan håndtere et større
underskud end det budgetterede.
Til orientering
5.Forslag til kontingent for det kommende budgetår
Kontingent foreslået til uændret 640,00 kr.
Enstemmigt vedtaget.

6.Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag og heller ingen fra bestyrelsen.
7.Valg
Alle valg for året var jf. vedtægterne.
a. Valg af formand:
Formanden for Talentudvalget, Michael Svendsen, foreslog på
bestyrelsens vegne genvalg af Troels Hansen og motiverede forslaget:
Troels Hansen genvalgt for 2 år.
b. Formand for Turneringsudvalget:
Susanne Brink Rudbeck foreslået.
Susanne Brink Rudbeck valgt for 2 år.
c. Formand for Uddannelsesudvalget:
Torben Schou Malmros foreslået.
Torben Schou Malmros valgt for 2 år.
d. Formand for Børneudvalget:
Randi Alban foreslået.
Randi Alban valgt for 2 år.
e. Formand for Ungeudvalget:
Gitte Dahl foreslået.

Gitte Dahl valgt for 2 år.
f.

Formand for Ordens- og Amatørudvalg:
Ove Nielsen foreslået
Ove Nielsen genvalgt for 2 år.

g. Medlem af Ordens- og Amatørudvalg:
Bo Brink-Pedersen foreslået.
Bo Brink-Pedersen genvalgt for 2 år.
h. Fanebærer:
Jens Peter Andersen foreslået.
Jens Peter Andersen genvalgt for 1 år, da denne post kun bestrides 1
år ad gangen.
8.Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde
10. maj 2021, kl. 18.00 i Idrættens Hus, Brøndby.
9.Eventuelt.
Lars Hagenau takkede for sølvnålen, der kom som en overraskelse. En stolt
modtager af sølvnålen.
Thomas Voss, Raklev: Der er sendt nogle input omkring regelændringer. Måske
ikke direkte forslag, men kommer de videre i systemet. Hvordan er
spiludviklingsreglen så den dag i dag, hvor det gælder fra 2. division og ned. Det
er en skævvridning i min optik. Ingen holder sig for god. Alle misbruger reglen.
Svar: Troels var godt klar over at der var mange foreninger, der ikke brugte
reglerne i forhold til intentionerne.
Flemming Thomsen, Ajax København: Kommentar til indslag fra Thomas Voss.
Enig at nogle misbruger den mere end de bruger den. Men det vil være næsten
umuligt at lave løsninger, der tegner samme linje for alle.
Jette Weinright, KHKS: Irriterende at møde A-spillere i C-rækker. Det er ikke sjovt
og kan heller ikke være det for dem, der bare vælter hen over C-holdet.
Lisbeth Klarskov, Roskilde Håndbold: Reglen med spiludvikling er en rigtig god
regel. Den bruges sandsynligvis korrekt i 80-90 % af kampene. Det er desværre
de sidste procent, der risikerer at ødelægge det samlede billede. Vi kan sagtens
tale os til rette i kampene, hvis viljen er til stede hos begge trænere.
Steen Kriegel Pedersen, KFUM København: Tillid til at trænere og ledere
tilmelder i de rigtige rækker. Vi skal bruge reglerne til at fastholde vores spillere.
Flemming Thomsen, Ajax København: Enig med Roskilde Håndbold i tilgangen.
Hvis man oplevet at Ajax-hold gør dette, så ring endelig.

Skælskør Håndbold: Savner en ”code-of-conduct” for håndbolden. Så det er
netop etik og moral som Troels nævnte tidligere.
Tina Larsen, Glostrup Håndbold: Spiludvikling er enormt vigtig for at fastholde
spillerne også på seniorniveau. Det har hjulpet til at fastholde, men vanskeligt når
modstanderne misbruger det.
Hanne Bun Thorsen, HRØ: I rammer det meget godt, når i kan se, at det er i
foreningen, der skal strammes op. Ikke reglerne. Ikke spillerne.
Jan Spange-Sørensen: Takkede for modtagelse af sølvnålen.
Den genvalgte formand, Troels Hansen, takkede derpå de to afgående
udvalgsformænd, Søren Rasmussen fra Turneringsudvalget og Hanne Bun
Thorsen fra Børneudvalget. Begge havde leveret en stor indsats på fagområdet, i
bestyrelsesarbejdet og i forhold til DHF. Der blev sagt tak og på gensyn med en
lille gave til glæde for også ægtefællen.
Endelig sluttede formanden af med at takke dirigenten for at have rygtet hvervet
så godt, at vi var kommet trygt og helskindet gennem det Covid-19-ramte
repræsentantskabsmøde.
Der blev udråbt et tre-foldigt leve for Håndbold Region Øst.

