
 

 

 
 
 
 
       
 

Århus den 28. juni 2021 
 
 
 
 

Referat fra generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 i Sportens Hus Århus.  
 
 
Henrik Larson bød velkommen til alle de fremmødte fra foreningerne, JHF’s repræsentant Per 
Skovgaard, DHF-repræsentant Anker Nielsen, udvalgsmedlemmer, veteraner, samt personalet på 
kontoret. 
Susanne Christensen foretog herefter opråb på de tilstedeværende foreninger/medlemmer. Der 
var fremmødt 8 foreninger og 6 bestyrelsesmedlemmer, i alt 14 stemmeberettigede, hvoraf de 8 
foreninger har to stemmer hver. 
 
 
Ad. 1 Valg af dirigent. 
 
Kredsbestyrelsen foreslog Hans Peter Krupsdahl, som blev valgt. Hans Peter takkede for valget, 
og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og med mere en 6 ugers tidsmæssig 
afstand til JHF´s repræsentantskab. Således erklærede dirigenten generalforsamlingen for at være 
lovlig iht. foreningens vedtægter og dermed beslutningsdygtig. 
 
 
Ad. 2 Formandens beretning. 
 
Henrik Larson 
 
Supplerede herefter sin skriftlige beretning med at fortælle: 
 

• Det har været et besynderligt år, vi har været igennem, men jeg hæfter mig ved de positive 
nyheder. Det er slet ikke været så tosset et år alligevel. Damernes EM var et positivt islæt 
med bronzekamp, et stort fremskridt i forhold til tidligere. De spillede også bedre håndbold 
end længe set.  

• Vi kan være stolte af at landstræneren er en ”Århusdreng”, Jesper Jensen har haft sin gang 
i HEI, og Mette Tranborg er også opvokset i Århus. Alting starter et sted, også der hvor vi 
er, det er jo os og vores foreninger/trænere der har været med til at udklække de her 
dygtige folk. Det kan vi godt huske hinanden på, at de har et afsæt.  

• I januar 2021 havde vi et herrehold der blev verdensmester igen. En særdeles spændende 
oplevelse, til tider lidt for spændende. Udover medaljen leverede de noget rigtig godt 
profilering for håndboldspillet. Også her er der grund til at kippe med det lokale flag – da 
både Emil Nielsen og Læsø har fået deres håndboldopdragelse i Århus. 

• Vi arbejder stadig med samarbejdet med efterskolerne, hvor samarbejdet skal udmønte sig 
i at blive bedre til at sende spillerne retur efter skoleopholdet. Det gælder også ude fra 
foreningerne, som gerne skulle blive bedre til at trække dem hjem igen. 



 

 

 

• Håndboldpas – det er en stor investering, men det bliver en enorm lettelse i dagligdagen 
når det er oppe at køre. Rigtig mange oplysninger bliver samlet under et på passet. 

• Så har vi her i Århus startet Projekt Studieby op, så vi kan fastholde flere unge i 
håndbolden. Otte foreninger har sagt ja til at være med.  

• I JHF regi nåede vi lige at deltage med vores kredshold i udtagelsesstævnet i Hobro i 
januar, inden der blev lukket ned.  

• JHF kredspokalen blev givet til en af vores dygtige håndboldtrænere i Kreds 5, Ib 
Stenvang, og det er vi stolte af.     

• Vi er i dialog med Kongelunden, så vi får alle idrætter repræsenteret herude. Der vil vi gøre 
vores ypperste for at håndbolden også bliver tilgodeset.    

• Vi har en fremgang i antal medlemmer, er gået fra ca. 8000 til 8300. 

• Vores ansatte på kontoret har været hjemsendt, både på grund af mindre arbejde og på 
grund af at vi så kunne få lønkompensation. Preben kommer ind på tallene når økonomien 
gennemgås.  

• Der bliver ikke sendt opkrævninger ud for 1. halvår 2021, så vi tærer på kassen. Mail 
udsendes til alle foreningerne onsdag. Så foreningerne opfordres til at forvalte den sparede 
økonomi ift. initiativer til efteråret. 

• Sluttede af med at takke foreningerne i Kreds 5 for det gode samarbejde, bestyrelsen for 
det store frivillige arbejde de bidrager med, de ansatte for deres store indsats, folk ude i 
kommune/haller, fagudvalgsmedlemmerne der yder en stor frivillig indsats, og for det gode 
samarbejde med JHF og DHF. Overordnet må vi sige at året er gået godt, trods Corona.  

 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Ad. 3.a Turneringsudvalgets orientering. 
 
Kenneth Sig Jensen: 
 Præsenterede sig selv som udvalgsformand. 

Ingen yderligere kommentarer fra udvalget  
 
Ad. 3.b Dommerudvalgets orientering. 
 
Niels Bo Nielsen: 

• Der har været to store emner behandlet under krisen - uddannelse og flere dommere. Nyt 
materiale på DHF´s hjemmeside til uddannelse. Store fokus det kommende år bliver at 
finde nye dommere. Håber også at Projekt Studieby kan kaste flere dommere af sig også.  
   

Ad. 3.c Uddannelsesudvalgets orientering. 
 

• Det har været et år med mange nye produkter. Den virtuelle uddannelse af 
håndboldtrænere har været særdeles aktiv. Sikkert noget vi kommer til at forholde os til 
fremadrettet.  
 

• Pt. Er der udbudt samtlige kurser i BTU og træneruddannelsen i Kreds 5, er i fuld gang, og 
fortsætter frem til efterårsferien. 

• Klubpakker – forløb af kurser der kan tilpasses den enkelte forening var godt startet op 
inden Corona, og det vil vi gerne tilbyde jer igen, så grib fat i os hvis I vil have det. 

 
 
 



 

 

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

Ingen yderligere kommentarer til/fra udvalget. 
 
 
Ad. 4 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.  
 
Preben Dall kommenterede sin skriftlige beretning med følgende: 
 

• Økonomisk har året været positivt, da vi endte med overskud. 

• Vi har ikke faktureret så meget som budgetteret, men vi har så heller ikke haft udgifterne 
dertil.  

• Lønudgifterne er ikke så store, men det skyldes at vi har modtaget lønkompensation for de 
perioder personalet har været hjemsendt.  

• Foreningerne havde ca. 80.000 til gode fra foråret 2020, dommerudgifter til kampe som 
ikke blev spillet. De blev fratrukket i efterårsregningen 2020.  

• Tilsvarende vil der være ca. 135.000 som skal betales tilbage for dommerudgifter i efteråret 
2020, hvor kampene også blev aflyst efter få runder. De bliver fratrukket i efterårsregningen 
2021.  
Der er ikke udsendt regning for 1. halvår 2021, så der kommer vi til at mangle ca. 700.000 i 
administrationsindtægter, men det er så vores bedrag til foreningerne, så I kan komme godt 
i gang efter Corona. 
 

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.  
 
 
Ad. 5 Behandling af indkommende forslag.  
 

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

  
Henrik Larson blev genvalgt 

 
Ad. 6.b Valg af Dommerudvalgsformand. 
 

Niels Bo Nielsen blev genvalgt. 
 

Ad. 6.c Valg af Børne- Ungeudvalgsformand. 
 
 Solveigh Blushøj blev genvalgt 
 
Ad. 6.d Valg af Turneringsudvalgsformand for 1 år. 
 
 Kenneth Sig Jensen blev valgt, for et år. 
 



 

 

Ad. 6.e Valg af Uddannelsesudvalgsformand for 1 år. 
 

Kim Adamsen blev valgt, for et år. 
 
 
Ad. 7 Valg af kredsens repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 
 

Valgt: Kim Adamsen, Kenneth Sig Jensen, Niels Bo Nielsen, Solveigh Blushøj og Kurt Iversen. 
Onsdag d. 25. august kl. 18.00 i Hammel IC 

 
 
Ad. 8 Valg af 1 revisor – Per Enevoldsen og 1 suppleant – John Laursen (for en 2 årig 
periode).  
 
Begge blev valgt. 
 
 
Ad. 9 Eventuelt. 
 
AIA 

1) Formanden nævnte fremgang, mens DU formanden nævnte tilbagegang? – hvad 
passer? 

2) Hvad med antal hold? 
  

 
Henrik Larson - 1: 

Vi har i Kreds 5 fremgang – et plus på næsten 300 spillere i 2020. Når Niels Bo nævner 
tilbagegang, så er det generelt i håndboldsporten, både i Jylland/JHF og på 
Landsplan/DHF. 
 

Henrik Larson/Lars Møller - 2: 
Vi er status quo på hold. Således er fremgangen sikkert på børne/bredde og/eller senior-
aktiviteter (fitness håndbold o.lign) – hvor der er aktiviteter og medlemmer, som ikke 
nødvendigvis er tilmeldt hold. Håndboldpasset vil i fremtiden kunne vi se et tydeligere 
billede på dette. 
 
Henrik Larson: 
 
Takkede Tue Fisker for de mange års store indsats i bestyrelsen og som udvalgsformand. 
Takkede Mikkel Staffensen for de to år som medlem af bestyrelsen. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.  
 
Formanden takkede dirigenten for indsatsen og overrakte en lille erkendtlighed for indsatsen. 

 
 
 

Referent       Dirigent 
 
 
Susanne Christiansen     Hans Peter Krupsdahl 
Kontorassistent 


