Referat fra HRØ Repræsentantskabsmøde 2022

Velkomst ved formanden. Særlig velkomst til nålemodtagere, repræsentanter fra
DHF og til DHF’s projektleder af ny struktur.
1. Valg af dirigent.
Jens Risum foreslået og valgt.
Konstaterede at repræsentantskabet rettidigt varslet og indkaldt. Diverse
materiale er udsendt rettidigt. Dermed konstateres repræsentantskabet
beslutningsdygtigt.
Der var 46 stemmer til stede.
2. Formanden aflægger Bestyrelsens beretning.
Formand Troels Hansen kom med nogle supplerende bemærkninger til den
udsendte skriftlige beretning. Først var der lidt status på ny struktur i dansk
håndbold. Meget tyder på, det nu endelig bliver til noget og at de mange
administrative og politiske enheder bliver reduceret i antal og bliver mere agile og
beslutningsdygtige. Dermed også en bedre fordeling af ressourcerne totalt set i
Danmark.
Skift af formanden for DHF og årsagerne til dette skifte blev også berørt. Med 10
år som formand formåede den afgående formand at rette op på økonomien og få
mesterskaber til Danmark. Nu var den milepæl nået, og det var tid til at skifte
fokus og kaptajn på skibet. Derfor blev en ny formand foreslået og valgt.
Sidste tema var fokus på den tone, der for tiden kan opleves i vores sport. Det er
en tone, der er blevet mere og mere rå og ubehagelig. Det gælder i forhold til alle
spillets parter. Flere og flere siger, de vælger håndbolden fra grundet dette. Og
det i en tid, hvor også Covid-19 har ramt os hårdt. Mange foreninger har mistet
spillere og ledere. Tonen gennem Covid-19 er blevet yderligere strammet. Vigtigt
at vi i fællesskab løser den udfordring, vi også i fællesskab har lavet. Der kommer
ikke andre og løser det for os. Vi har ikke råd til at lade være.
Herefter blev beretning sat under repræsentantskabets debat.
Maja Pihl, Nykøbing F: Kan det uddybes, hvilke tanker der ligger bag den nye
struktur.
Formanden uddybede med antal regioner og mulig inddeling. Brugen af
konsulenterne i de nye regioner.

Preben K. Larsen, Frem 83 Skælskør: Indlæg omkring dommerforhold,
dommerklubberne, påsætning til døm-selv-kampe med mere. Og endnu vigtigere
er at vi savner dommere i stor stil. Gennemsnitsalderen er meget høj. Det er en
fælles opgave at få hvervet dommere.
Formandens replik gik på det skisma der er mellem de forskellige parters ønske,
bl.a. tid til opvarmning inden kamp. Og ganske rigtigt, så er det en fælles opgave
at sikre tilgang til dommerområdet.
Lisbeth Klarskov, Roskilde Håndbold: Tak til bestyrelse og administration for de
mange virtuelle møder gennem Covid-19. Også indbydelsen til at medvirke til
forslag til nye turneringsstruktur efter FHF’s udtræden af den fælles turnering.
Vigtigt hele tiden at have fokus på, hvad der er bedst for vores spillere. Derfor
også vigtigt at se på placering af HRØ-stævner og private stævner. Stor ros til
netop afviklede Final-4 i U-13 og U-15, men lidt for hårdt med 2 vigtige kampe på
en og samme dag. Konkrete spørgsmål til de nye regler omkring bl.a. 4-meter
cirklen og til status på ny turneringsstruktur
Formanden svarede på status på reglerne som det ser ud d.d. Hvad det konkret
ender ud i vides endnu ikke. Omkring ny turneringsstruktur, så indkaldes der snart
til møde - den 30. maj 2022. Final-4 bliver evalueret efterfølgende, og der lyttes til
alle input.
Steen Fedders, Furesø: Spørger ind til årsagen til at der kom en markant
stærkere U-13 P pulje.
Formanden beklager, men kan ikke umiddelbart svare på det.
Thomas Voss, Raklev: Fint med final-4 også i øvrige rækker, men så skal der
kigges på 2/3-dels reglen.
Formanden oplyste, at 2/3-dels reglen ikke blev genindført. De nuværende regler
er for at skabe mulighed for flere hold i flere rækker frem for at skulle lukke hold.
Jens Andersen, VHC Vidar: Vigtigt at reglerne ikke skal laves i forhold til dem, der
bryder dem. Det er vigtigere med simple regler og lette regler. Og regler, der
tilgodeser de, der vil spillet og vil fællesskabet.
Beretningen blev derpå enstemmigt vedtaget.
Herefter blev repræsentantskabsmødet suspenderet. Under pausen var der et
foredrag om status på HRØ’s arbejde med den ”Sekundære Voksen”. Det var
formanden for Ungeudvalget, Gitte Dahl der forelagde status. PowerPoint
præsentationen vil blive vedhæftet på hjemmesiden.
Administrationschef Per Jensen orienterede om ”Årets HRØ’er” og årsagen til at
der ikke kunne foretages en hædring på dagens repræsentantskabsmøde. Der
var modtaget mange gode og velmotiverede indstillinger. Den valgte kandidat vil
få overrakt hæderen ved en kommende begivenhed i sin egen forening.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Administrationschef Per Jensen fremlagde i overtræk regnskabet. Det udviste et
overskud på ca. 550.000 kr, hvilket er en markant forbedring i forhold til det
budgetterede underskud på ca. 300.000 kr. Der var i det skriftlige materiale

redegjort for årsagerne. Det blev i den mundtlige fremlæggelse yderligere
suppleret med de interne overvejelser omkring budgetlægning og styrkelse af
denne samt opfølgning på økonomien hen over året.
Per Jensen orienterede om, at revisionens protokoller d.d. var modtaget. Det var
en blank revisionsprotokol. Den vil blive lagt på hjemmesiden til orientering.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
4.Orientering om budgettet for det igangværende regnskabsår samt det
kommende.
Administrationschefen gennemgik kort budgettallene for igangværende år samt
arbejdet med at kvalificere pengestrømmen og forudsætningerne for
budgetlægning. Budgettet balancerede med et underskud på kr. 236.900,00. Hvis
budgettet blev overholdt, ville Covid-19 have ”kostet” HRØ samlet set 450.000 kr,
der var taget af egenkapitalen.
Der var ingen spørgsmål til det fremlagte budget.
5. Forslag til kontingent for det kommende budgetår
Kontingent foreslået uændret til 640,00 kr.
Forslaget tiltrådt.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der var indkommet et forslag – fra bestyrelsen. Det var ændringer af lovene, idet
regionens Ordens- og Amatørudvalg foreslås nedlagt. Per Jensen motiverede
bestyrelsens forslag, hvorefter de enkelte berørte områder i lovene blev
gennemgået.
Der var ingen spørgsmål, hvorefter forslaget enstemmigt blev vedtaget.
7. Valg
Pkt.
a.
c.
d.
h.
i.
k.
m.
o.

Hverv
Formand HRØ
Formand TU
Formand UU
Formand Børn
Formand Unge
Formand OA
Medlem OA
Fanebærer

Lige år
Troels Hansen - Genvalgt
Susanne Brinck Rudbeck - Genvalgt
Torben Schou Malmros - Genvalgt
Randi Alban - Genvalgt
Gitte Dahl - Genvalgt
Udgår grundet lovændring
Udgår grundet lovændring
Jens Peter Andersen - Genvalgt

8.Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde
Den 9. maj 2023, kl. 18.00 i Idrættens Hus, Brøndby

9. Eventuelt.
Formanden orienterede om, at det nedlagte udvalgs medlemmer også bliver
honoreret for deres indsat.
Thomas Voss, Raklev: Bekymret for turneringsafvikling med det antal klubber og
dermed hold. Det giver udfordringer med genbrug af spillere, udeblivelse fra
kampe, der ikke har betydning og er generelt et faresignal for foreningernes
overlevelse. Giver også lange rejser for særligt børn og unge – og det bliver de
ikke bedre spillere af.
Thomas Voss, Raklev: Ærgrer sig over de mange stoppede dommere. Men også
ked af nogle dommeres manglende seriøsitet. Kan der rekrutteres nye dommere
blandt spillere, der er stoppet som aktive? Det vil dog også kræve, at de
behandles bedre af dommerudviklerne.
Dirigenten nedlagde derefter sit hverv og gav repræsentantskabsmødet tilbage til
formanden, der sluttede med at takke alle for fremmødet og for en god debat. En
debat godt ledet af dirigenten, der for indsatsen modtog en vingave.
Afslutningsvis blev udråbt et trefoldigt leve for Håndbold Region Øst.

