
 

 

 
 
 
 
       
 

Århus den 24. marts 2020 
 
 
 
 
 

Referat fra generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 i Sportens Hus Århus.  
 
 
Henrik Larson bød velkommen til alle de fremmødte fra foreningerne, JHF’s repræsentant Allan 
Enevoldsen, DHF repræsentant Anker Nielsen, udvalgsmedlemmer, veteraner, samt personalet på 
kontoret. 
 
Ad. 1 Valg af dirigent. 
 
Kredsbestyrelsen foreslog Hans Peter Krupsdahl, som blev valgt. Hans Peter takkede for valget, 
og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.  
Der var fremmødt 10 foreninger og 7 bestyrelsesmedlemmer, i alt 17 stemmeberettigede, hvoraf 
de 10 foreninger har to stemmer hver. 
 
 
Ad. 2 Formandens beretning. 
 
Henrik Larson 
 
Supplerede herefter sin skriftlige beretning med at fortælle: 
 

• På landsplan er vi i fremgang igen, de nyeste medlemstal ser rigtig gode ud. Dette er bl.a. 
også på grund af jeres store indsats rundt i foreningerne. 

• 2019 startede jo fantastisk, og det var en fornøjelse at være med i de fyldte haller i Herning. 
Året sluttede ikke så godt, så det behøver vi ikke snakke mere om.  

• Vi har sammen med Norge fået tildelt værtskabet for Dame EM 2020, og vi har sammen 
med Kroatien og Norge fået tildelt herre VM i 2025.  
Det er en stor indtægt, vi får ved store arrangementer som disse, og mange af de penge 
der tjenes, kanaliseres bagefter ud til breddehåndbolden i Danmark. 

• 2019 har været året, hvor vi kastede os ud i ”Ulige årgange”, og overordnet set, ser det ud 
til at have været et stort og fornuftigt tiltag. 

• På landsplan diskuteres ændring af strukturen for Håndbold Danmark stadig, vi håber på 
hen over sommeren at kunne komme med nyt fra den front. 

• Der er indgået en aftale med efterskolerne, som vil gør det lettere at fastholde spillerne i 
håndbolden og at komme tilbage i foreningerne efter endt skoleophold.  

• Vi har stor fremgang for Beach Handball, et godt supplement til den almindelige håndbold, 
specielt for de unge. 

• Vi har i JHF fået bevilget 3 Trille Trolle sæt, med rekvisitter og udstyr til kampagner. De kan 
lånes og køres rundt til Trille Trolle besøg.  



 

 

• Trods tvivlen i starten, så har vi formået i kredsen at få lavet kortbaner i næsten alle haller. 
Dette er i de kommunale haller sket med stor støtte fra Århus kommune. 

• På Beach området samarbejder vi med Århus Firmasport om at etablere en indendørs 
Beach hal. 

• Dialog med Århus Kommune om Kongelunden, så vi får alle idrætter repræsenteret herude. 
Der vil vi gøre vores ypperste for at håndbolden bliver godt repræsenteret.    

• Håndboldens dag er afviklet med rigtig mange deltagere i år. Dejligt med den store 
opbakning ude i foreningerne.  

• Vi har en rigtig velfungerende børneindsats i Kreds 5. Vi får rigtige mange nye 
børnespillere. Så er det ekstra ærgerligt, at vi mister så mange unge spillere. Det vil vi 
prøve at gøre noget ved til den kommende sæson, hvor vi i Kreds 5 vil gøre en ekstra 
indsats for at hjælpe foreningerne til at fastholde de unge. 

• Sluttede med at takke bestyrelsen for det store frivillige arbejde de bidrager med, de 
ansatte for deres store indsats, bestyrelsen, foreningerne, udvalgsmedlemmerne, 
instruktører, dommere, tidtagere og sekretærer, JHF og DHF’s repræsentanter, veteraner 
osv.  

 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Herefter blev kredsgeneralforsamlingen suspenderet for at kåre ”Årets Ildsjæl” og ”Årets 
Dommervenlige klub”.  
 
Henrik Larson: 

”Årets ildsjæl”. Mange har indsendt, og det skal I have en stor tak for. Det er en stor 
erkendtlighed at blive indstillet fra ens klub. Det har været fantastisk læsning, og det møde 
vi har holdt for at udvælge Årets Ildsjæl har været et af de bedste møder, jeg har deltaget i - 
på grund af alle de flotte, flotte indstillinger vi har modtaget. Så udvælgelsen har været 
meget svær, med alle de ildsjæle der har gjort en kæmpe forskel ude i klubberne. Så vi 
endte med at udnævne hele tre – som alle tre er fra den absolut øverste hylde – personer 
som gør en kæmpe forskel for de mange håndboldspillere hjemme i hver deres klub. Det er 
følgende: 
Susanne Brylle Thomsen – Viby IF 
Susanne Ørtenblad – Hørning Håndbold 
Ole Busk Henriksen – Team Favrskov    
 
De tre personer fik overrakt en buket blomster som tak for indsatsen i årets løb.  

 
Niels Bo Nielsen: 

Årets Dommervenlige klub - Hørning har haft æren af at være kåret til ”årets 
dommervenlige klub” fire år i træk. I år har dommerne valgt en anden forening, og det er 
Todbjerg-Mejlby IF. Dommerne har valgt Todbjerg på grund af en god atmosfære i hallen, 
der sidder nogle gode folk ved dommerbordet, der er en god service til dommerne.  
 
Ronni fra Todbjerg modtog en buket blomster og et diplom på foreningens vegne. 

 
 
Ad. 3.a Turneringsudvalgets orientering. 
 

Ingen yderligere kommentarer fra udvalget (formanden havde forfald). 
 
 



 

 

Ad. 3.b Dommerudvalgets orientering. 
 
Niels Bo Nielsen: 

• Er ked af alle de døm selv kampe, og vil rigtig gerne have flere dommere. Vi er nødt til at 
gøre noget. I dommerudvalget har vi virkelig tænkt og prøvet, men hvad gør vi? Afgangen 
er desværre større end tilgangen. Vi har brug for alle, både unge og voksne, man behøver 
heller ikke at stræbe efter at blive den nye ”Mads og Martin”, der er også brug for dommere 
til andre end ligakampe.  

• Så bliver jeg rigtig ked af det, når jeg i dag får en sms fra en ansat på kontoret, at en ung 
dommer stopper. Han stopper simpelthen fordi han bliver svinet til i hallerne. Jeg vil bede 
jer om at gå hjem i klubberne og få det her stoppet, og få en ordentlig tone i hallerne 
fremover.  

• Vi har fået et nyt medlem i dommerudvalget – Morten Flodin. Morten kommer med en 
erfaring der gør, at han kan løfte udviklingen i breddehåndbold. 

• Indberetninger er faldet markant, håber på at det er spillerne der er blevet bedre til at 
opføre sig ordentlig.  

 
Hørning 

Er vi berettiget til at indberette/gå videre, hvis der er en der går over stregen i en Døm-selv 
kamp? 

 
Niels Bo  
 Er velkommen til at rette henvendelse til mig. 

   
 
Ad. 3.c Uddannelsesudvalgets orientering. 
 

• Ingen yderligere kommentarer fra udvalget. 
• Lars Møller henledte opmærksomheden på den nye træneruddannelse inden for BTU, fra 

U-13 og nedefter. Det er der ikke nok kendskab til ude i klubberne. Vi er klar på at ridse det 
op for jer, hvad vi har på hylderne til ungdomstrænerne.  
Vi vil stadig gerne henlede opmærksomheden på at man kan komme på kursus i egen 
forening, selvom det også giver noget at være på kursus med kolleger fra andre klubber. 
Har I lyst til at være værter, så er vi klar, og vi har uddannet forskellige instruktører som er 
klar til at komme ud til jer. Håber der er nogle foreninger der vil tage imod tilbuddet, og kan 
samle et minimum af kursister. 
 

 
Ad. 3.d Børne- og ungeudvalgets orientering. 
 
Solveigh Blushøj: 
 Ingen yderligere kommentarer fra udvalget. 
 
 
Ad. 3.e Eliteudvalgets orientering. 
 
Allan Schmidt 

Har ikke mere at tilføje. Der er ikke mere nyt i forhold til de skriftlige ting, men man er altid 
velkommen til at henvende sig, hvis man har spørgsmål.  
 

 
 



 

 

Ad. 4 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.  
 
Preben Dall kommenterede sin skriftlige beretning med følgende: 
 

• Vi endte op med et overskud i år i stedet for det planlagte underskud. Eksempler på hvorfor 
er bl.a.:  

• Ekstra hold med i BU 
• 10.000 sparet på pokal- og forturnering 
• Kurserne gav overskud, og der var hensat et beløb til underskudsgaranti 
• Der er brugt 10.000 mindre til bedømmere end budgetteret 
• Så var der hensat 35.000 til feriepengeforpligtelser til konsulenten, og det overtog DHF 

efter budgettet var lavet 
• Der er en opstillingsfejl i regnskabet, og det er de dommerudgifter vi skylder pr. 31/12, som 

først er udbetalt den 6/1 2020 der er talt med der. Men det ændrer ikke på hverken bank 
eller resultat 
 

 
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.  

 
 
Ad. 5 Behandling af indkommende forslag.  
 

Ingen forslag indgået. 
 
 
Ad. 6.a Valg af Kasserer. 

  
Preben Dall 

Jeg fylder 70, og går af næste år, da man ikke må sidde i et udvalg, når man er over 70. 
 
Hans Peter Krupsdahl 
 Det er sådan, at hvis man er valgt inden man fylder 70, må man sidde perioden ud. 
 

Preben Dall blev herefter genvalgt. 
 

 
Ad. 6.b Valg af Turneringsudvalgsformand. 
 

Kim Adamsen blev genvalgt. 
 
 

Ad. 6.c Valg af Uddannelsesudvalgsformand. 
 
 Tue Fisker blev genvalgt 
 
 
Ad. 6.d Valg af Eliteudvalgsformand. 
 
 Allan Schmidt blev genvalgt. 
 
 



 

 

Ad. 6.e Valg af medlem 
 

Kurt Iversen blev valgt for en 2-årig periode.  
 

 
 
Ad. 7 Valg af kredsens repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 
 

Valgt: Preben Dall, Niels Bo Nielsen, Tue Fisker, Solveigh Blushøj og Allan Schmidt. 
 
 
Ad. 8 Valg af 1 revisor – Per Enevoldsen og 1 suppleant – John Laursen (for en 2 årig 
periode).  
 
Begge blev valgt. 
 
 
Ad. 9 Eventuelt. 
 
AGF 

Får mange spørgsmål angående afholdelse af påskestævner i forhold til Corona. Savner at 
der er en fortolkning fra DHF, så de frivillige ikke skal svare på spørgsmål døgnet rundt, og 
føle at de skal besvare andre foreningers bekymrende spørgsmål. Foreningen er lidt 
presset, og mangler et sted, hvor trænere og ledere kan henvende sig til, så det ikke er 
dem der skal tolke.  
 

Henrik Larson 
Kan godt følge dig i, at vi skal have en fælles kurs. Men vi ved faktisk ikke lige hvad der 
sker, men følger regeringens, DIF´s og DHF´s anbefalinger.  
Vil gerne bringe det videre. Og det største problem er at det udvikler sig fra dag til dag.  

 
Anker Nielsen 

Bringer det videre i aften, men vi læner os op af det DIF anbefaler. Vender tilbage til AGF 
 
Stjær 
 Ang. hilsepligt, har oplevet dommere der ikke ville acceptere at der ikke var hilsepligt.  
 
Niels Bo Nielsen 
 Der er ingen pligt, pligten er ophævet. 

 
 
 

Referent       Dirigent 
 
 
Susanne Christiansen     Hans Peter Krupsdahl 
Kontorassistent 


