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1.Valg af dirigent. 
Formand Birger Dahl bød velkommen til samtlige tilstedeværende. På dagen var 

besøg af oldies fra Værløse HK, der var her som bl.a. led i årets afslutningsfest og 

for at sige farvel til Birger Dahl i egenskab af formand. 

Derpå blev bestyrelsen præsenteret. 

Per Jensen, adm.chef, præsenterede de tilstedeværende ansatte. 

Birger Dahl præsenterede derpå konsulenterne.  

Jens Risum foreslået og valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede repræsentantskabets lovlighed, ligesom der ikke var 

kendskab til forslag, der ikke var på dagsordenen. Dagsordenen var også i 

overensstemmelse med vedtægterne. 

Der var i alt 49 stemmer til rådighed. 
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2.Formanden aflægger Bestyrelsens 
beretning. 
Med afsæt i den skriftlige beretning kom formanden med nogle få mundtlig 

bemærkninger. 

Der er fremgang. Ikke kun i forhold til medlemmer, men også nye klubber i områder, 

hvor der er befolkningsfremgang. Der er gang i samarbejdet med flere kommuner. 

Både i forhold til skolesamarbejdet og en lang række andre relationer. 

Fremhævede den fremgang, der er i placering af vores seniorhold i Liga og 1. 

division. Denne fremgang spores også i vores øverste ungdomsrækker, hvor der 

særligt er hård kamp om placeringerne i de afsluttende puljer. 

Der er gang i en masse tiltag fremadrettet i DHF-regi. Ulige årgange, kortbane, 

ungdoms-DM og meget mere. Ulige årgange er vedtaget, men den endelig 

turneringsafvikling er endnu ikke på plads. 

Også DIF/DGI-projektet ”Bevæg Dig For Livet” fik nogle ord med på vejen. 

Endelig kom formanden med sine forventninger til fremtiden for HRØ og dens 

foreninger.  

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

Derpå blev repræsentantskabsmødet kortvarigt afbrudt for kåring af årets 

Håndboldforening.  

Hanne Bun Thorsen motiverede valget af årets Håndbold Forening: Dalby G 

&IF.  
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3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse. 
 
 

Bonnie Clemmens, politisk økonomisk ansvarlig, aflagde regnskabet. Hovedtallene 

gennemgået.  

Der er gennemført revision af regnskabet. Dette har ikke givet anledning til 

bemærkninger fra revisionens side. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger fra repræsentantskabet. 
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4.Orientering om budgettet for det 
igangværende regnskabsår samt det 
kommende. 
Per Jensen, administrationschef, orienterede om budgettet for 2018 og det, der er 

kendt for 2019. 

For 2018 ses en forventning til en mindre indtægt fra kontingenter grundet færre 

medlemsforeninger. Det kan ikke opvejes af andre tiltag på området.  

Vinterturneringen er største indtægtskilde, men også her oplever vi en vigende 

tilslutning. Derfor er der en mindre tilbagegang på indtægtssiden på dette område. 

På det administrative område, er der planlagt med et mindre forbrug. Det skyldes for 

en stor dels vedkommende, at vi nu begynder at kunne mærke fordelen af stordrift 

via Idrættens Hus. Senest på kopi-printer-området. 

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 
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5.Forslag til kontingent for det kommende 
budgetår 
 
 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2019.  

Vedtaget enstemmigt at kontingentet i 2019 er på kr. 640,00.  
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6.Behandling af indkomne forslag. 
 
 

Forslag – Ramsø: 41 for at HRØ skal bringe forslaget videre til arbejdet i 

DHF’s TU. 

Ramsø (Mona Mortensen) var tilstede og motiverede forslaget. Forslaget var 

primært med afsæt i foreningens egne oplevelser med et hold i vinterturneringen. 

Per Jensen forklarede, at efter der var blevet et og kun et turneringsreglement for 

øvrige rækker i hele landet, så skal der være enighed ved ændringer. Der kan laves 

prøveturneringer, men endelige ændringer kræver enighed. Det er aftalt, at når 

sæsonen er overstået, så skal der evalueres på de store linjer. HRØ vil derfor 

bringe den ønskede ændring med videre ind i det evalueringsarbejde, der 

igangsættes. Der vil dog ikke ske en ændring til sæsonen 2018-2019, da det ikke 

kan nå at blive behandlet i DHF-strukturen. 

Forslag – HRØ: Forslaget blev trukket for at blive bearbejdet yderligere samt 

at have det med på kommende foreningsmøder. 

Per Jensen motiverede på bestyrelsens vegne forslaget. Fra repræsentantskabet 

var det generelt opbakning til tankerne og bevæggrundene for forslaget. Der var 

dog også enighed om, at der skulle arbejdes videre med forslaget – også set i 

forhold til forskellige foreningers størrelse. Efter en god konstruktiv debat besluttede 

bestyrelsen at trække forslaget med henblik på at arbejde videre med det. 
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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. a. Birger Dahl foreslog på bestyrelsens vegne Troels Hansen som ny formand 

for HRØ. Forslaget blev motiveret. 

Troels Hansen valgt enstemmigt. 

Ad. c. Søren Rasmussen blev foreslået som ny formand for Turnering.  

Søren Rasmussen valgt enstemmigt. 

Ad. d. Gitte Dahl blev foreslået som ny formand for Uddannelse. 

Gitte Dahl valgt enstemmigt. 

Ad. h. Hanne Bun Thorsen blev foreslået til genvalg som formand for Børn. 

Hanne Bun Thorsen valgt enstemmigt. 
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Ad. i. Susanne Brink Rudbeck blev foreslået som ny formand Unge. 

Susanne Brink Rudbeck valgt enstemmigt. 

Ad. k. Ove Nielsen blev foreslået til genvalg som formand for Ordens og 

Amatørudvalget. 

Ove Nielsen valgt enstemmigt. 

Ad. m. Bo Brink-Pedersen blev foreslået til genvalg som medlem af Ordens og 

Amatørudvalget. 

Bo Brink-Pedersen valgt enstemmigt. 

Ad. o. Jens Peter Andersen blev foreslået til genvalg som fanebærer.  

Jens Peter Andersen valgt enstemmigt. 
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8.Fastsættelse af sted og dato for næste 
års repræsentantskabsmøde 
Bestyrelsen foreslog den 11. maj 2019 i Brøndby, hvilket blev tiltrådt af 

repræsentantskabet.   
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9.Eventuelt. 
Afgående formand Birger Dahl takkede dirigenten for vel udført gerning. Takkede 

også alle fremmødte og for de mange gode år som formand og tidligere 

udvalgsmedlem ved HRØ og før det SHF. Han mindede om receptionen efter 

repræsentantskabsmødet. Den ville være i HRØ’s lokaler. 

Repræsentantskabsmødet blev afsluttet med at udråbe et trefoldigt leve for 

Håndbold Region Øst.  


