Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst
den 21. juni 2021 i Idrættens Hus, Brøndby
Formand Troels Hansen bød velkommen og præsenterede bestyrelse,
udvalgsmedlemmer og ansatte.
1.Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Bo Brink-Pedersen. Dog med adm. Chef Per Jensen som
stand-in under punkt 7, l
I alt 41 stemmer repræsenteret ved repræsentantskabsmødet.
Stemmetællere: Benny Salling og Mathilde Almdal-Bjørnestad
Beslutning: Repræsentantskabsmødet erklæret for lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
2.Formanden aflægger Bestyrelsens beretning.
En svær beretning at aflægge. Covid-19 har været godt for noget. Vi har styrket
vores kommunikation virtuelt. Det har vi lært meget af, og vi har nået flere
foreningsledere end nogensinde før med vores traditionelle foreningsmøder.
Også dialogen med dommerne har været forøget på denne måde.
Et andet område, hvor Covid-19 har sat dagsordenen er på test- og
vaccinationsområdet. Det har vist sig at næsten 40% af centrene var placeret i
idrætsfaciliteter. Det har vi forsøgt rejst over for DIF uden den store effekt. Vi
fornemmer det skyldes at de ikke kunne se det var et problem nu og derfor var
der andet at tage sig af. Vi har derfor brugt nogle af de relationer, der er dannet
via Folkemødet. Der har været afholdt et møde med formanden for Region
Sjælland om dette punkt. Det var et meget konstruktivt møde, hvor der også blev
aftalt en tættere dialog på området, ligesom regionen gav tilsagn om også at ville
være med på virtuelle møder med foreningerne, hvor det gav mening.
Formanden gav en kort status omkring den strukturdebat, der har været i gang
gennem længere tid i DHF-regi. Den har været på plads og taget af bordet igen
flere gange. Lige nu lader det dog til at der er en ny struktur på vej. En
principbeslutning siger 4 regioner i Danmark, hvoraf den ene er HRØ. Det betyder
sandsynligvis, at de jyske kredse og FHF sammenlægges til 3 regioner.
Også indførelsen af kortbane er stadig et tema. HRØ har under forløbet gjort
opmærksom på, at U-11 på kortbane ikke kunne bakkes op. Det kunne alle øvrige
i DHF dog, så derfor har vi U-11 på kortbane. Det ændres ikke før vi har evidens
for en anden beslutning. Den kommer tidligst når det er evalueret af en lang
række af spillets parter. Så lige nu bliver det ikke ændret. Så derfor: Gå til U-11
på kortbane med et åbent sind.
Generelt har HRØ’s tilgang været, at vi hellere vil påvirke den politiske
beslutningsproces gennem konstruktiv dialog frem for konfrontationer. Det synes
vi har båret frugt i forhold til bl.a. halrenovering i Københavns Kommune.

Lisbeth Klarskov, Roskilde Håndbold: Kan foreningerne gøre noget for at støtte
op om den nye struktur, der lægges op til?? Og hvordan kan foreningsdemokratiet
styrkes? Roskilde Håndbolds holdning til kortbane er jo kendt. Det undrer at man
ikke har hørt alle de mange, der har med disse årgange at gøre i hverdagen.
Troels Hansen, formand: Vigtigt at møde op til bl.a. repræsentantskabsmøderne
for at få indflydelse. Der drøftes også brugen af hverdagseksperter i
udviklingsarbejdet. Her er der måske også en åbning på vej. Men der kan også
være forskellige udgaver af ”eksperter”. Derfor er det vigtigere at kontakte HRØ
fremfor Facebook.
Beslutning: Bestyrelsens mundtlige beretning blev godkendt.
Herefter blev repræsentantskabsmødet midlertidigt afbrudt, hvorefter regionens
mangeårige gode og trofaste instruktør Michael Mio Jørgensen fik overrakt HRØ’s
hædersnål i sølv for sit lange virke.
3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Administrationschef Per Jensen (PJ) fremlagde det reviderede regnskab, der
balancerede med et underskud på kr. 682.835,00. Underskuddet dækkes ind via
regionens egenkapital. Der var budgetteret med et underskud på kr. 140.344,00.
Underskuddet er alene opstået som følger af restriktioner pålagt under Covid-19.
Her er det primært indtægtssiden, der er blevet ramt. I den udstrækning, det har
været muligt, har omkostningskrævende aktiviteter også været indstillet gennem
2020. Det har dog ikke tilnærmelsesvis kunnet ophæve de manglende indtægter.
Der er modtaget lønkompensation og omkostningsdækning for i alt kr.
410.634,00, hvilket naturligvis har forbedret det samlede resultat, men ikke har
ændret på underskuddet.
Det må konstateres, at HRØ ikke er blevet skånet i forhold til den negative effekt
af Covid-19-restriktionerne. Håbet er, at det kun vil være i 2020 at egenkapitalen
skal holde for.
Beslutning: Regnskab godkendt.
4.Orientering om budgettet for det igangværende regnskabsår samt det
kommende.
PJ gennemgik budgettet for 2021. Danmark var stadig ramt af følgerne af Covid19, og det bar budgettet også præg af. Håbet om at undgå at trække på
egenkapitalen skal næres gennem modtagelse af lønkompensation og
modtagelse af omkostningsgodtgørelse. HRØ søger begge dele i 2021.
Dette er i så tilfælde tilskud, der vil forbedre budgettet, der balancerer med et
underskud på kr. 312.150,00. Der vil ske en tæt opfølgning på særligt
indkomstsiden, men naturligvis vil der ikke blive igangsat aktiviteter, der ikke som
minimum kan balancere. Derfor lægges der også op til uændret kontingent for
foreningerne.
Beslutning: Taget til efterretning.

5.Forslag til kontingent for det kommende budgetår
Der blev foreslået uændret kontingent for 2022: 640,00 kr.
Beslutning: Forslaget tiltrådt. Kontingent fastholdt på 640,00 kr.
6.Behandling af indkomne forslag.
Adm.chef Per Jensen gennemgik det samlede sæt ændringsforslag til
foreningens love. Langt hovedparten var redaktionelle ændringer. Kun i forhold til
ændring af Arrangements og IT-udvalgets benævnelse til Arrangements og
Facilitetsudvalg var der konkrete ændringer.
Denne del af ændringen blev motiveret overfor repræsentantskabet, der bakkede
op om tankerne bag udvalgets arbejdsområde.
Efter gennemgang af alle ændringer, blev forslaget samlet stillet under
afstemning.
Beslutning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Der var ikke indkommet yderligere forslag til behandling.

7.Valg
Pkt. Hverv
Lige år Ulige år
a.
Formand HRØ
X
b.
Økonomiansvarlig
X
c.
Formand TU
X
d.
Formand UU
X
e.
Formand Talent
X
f.
Formand DU
X
g.
Formand ARR/IT
X
h.
Formand Børn
X
i.
Formand Unge
X
j.
Formand Senior
X
k.
Formand OA
X
l.
Næstformand OA
X
m.
Medlem OA
X
n.
Stedfortræder OA
X
o.
Fanebærer
X
X
Ad. b:
På valg er:
Bonnie Clemmens – modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen indstiller: Jacob Ludvig Olsen.
Jacob Ludvig Olsen valgt
Ad. e:
På valg er:

Michael Svendsen – modtager valg. Michael Svendsen genvalgt.

Ad. f:
På valg er:

Claus Adelgaard - modtager valg. Claus Adelgaard genvalgt.

Ad. g:
På valg er:

Lars Dalsgaard – modtager genvalg. Lars Dalsgaard genvalgt.

Ad. j:
På valg er:
Heinrich Papke fratrådt i perioden.
Bestyrelsen indstiller: Martin Plugge Kristensen.
Martin Plugge Kristensen valgt.
Ad. l:
På valg er:
Bo Brink-Pedersen – modtager genvalg. Indstillet af bestyrelsen.
Bo Brink-Pedersen genvalgt.
Ad. n:
På valg er:

Kim Kristoffersen. Kim Kristoffersen genvalgt.

Ad. o:
På valg er:
Jens Peter Andersen – modtager genvalg. Indstillet af bestyrelsen.
Jens Peter Andersen genvalgt.

8.Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde
10. maj 2022, kl. 18.00, i Idrættens Hus, Brøndby.

9.Eventuelt.
Formand Troels Hansen takkede fratrædende udvalgsmedlemmer, Bonnie
Clemmens og Heinrich Papke for deres indsats for HRØ. Bonnie fik overrakt en
erkendtlighed. Heinrick vil få sin gave overrakt på anden vis, da han ikke var der
på dagen.
Derpå nedlagde dirigenten sit hverv. Troels Hansen takkede dirigenten for vel
udført arbejde.
Repræsentantskabsmødet blev afsluttet med at der blev udråbt et trefoldigt leve
for HRØ samt udtryk et på gensyn i 2022.

Bo Brink-Pedersen
Dirigent

/

Per Jensen
Referent.

