
 

 

 
Referat fra Kredsgeneralforsamlingen 
den 13. marts 2017 i Arena Randers 

 
 
 
1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 

29 foreninger deltog ud af kredsens 68 foreninger, der var 19 afbud og 20 foreninger der ikke  
mødte op. 
 
Poul Wrang bød velkommen.  
 
Valg af 3 stemmetællere: 
Karen Margrethe Fogh, Nørre Djurs HK. Henrik Bangshøj, Bjerringbro FH. Stine Schytte, 
Randers KFUM. 

 
 

2) Valg af dirigent 
Richard Andersen 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  
 

 
3) Kredsformandens beretning (Poul Wrang) 

 
Poul startede med at byde velkommen til Dorte Jonasson, som var med som repræsentant 
for JHF. 
 
I vores kreds har der været en medlemstilbagegang på 20% over 5 år, det er generelt for 
Danmark og det er meget ærgeligt. Det kan måske være på grund af faldende fødselstal 
inden for de seneste år, som er begyndt at slå igennem. 
 
Knæk kurven har nu kørt i 3 år, vi er i gang med det 4 år. Vi kan konstatere at kreds 4 har fået 
+ 10 hold, i andre kredse har der også været fremgang. Så vi kan konstatere at knæk kurven 
virker. 
 
Poul fortalte om strukturen i JHF. Alle kredse vil starte en ny debat, om hvordan JHF kan 
tilpasse sig. Der er lavet et overordnet mål. 
 
Jylland er det bedste sted at spille håndbold – håndbold i Jylland styrkes. 
 
I august måned 2017 vil alle kredsbestyrelsesmedlemmer og ansatte i forbund og kredse 
blive inviteret til et ”lørdags-møde”, hvor strukturen skal drøftes. 
 

 
Spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen. 
Leif Ernst Nørgaard – Ravnstrup KFUM 
Hvad er kredsbestyrelsens holdning til strukturen? 
 
Svar fra Poul Wrang 
Alt er i spil, det blev grebet forkert an fra starten, vi nåede aldrig videre. 
Kredsbestyrelsen deltager i mødet.  



 

 

 
 

Leif Ernst Nørgaard – Ravnstrup KFUM 
I Viborg kommune er der 5 klubber som ligger lige udenfor kredsgrænsen, det er en stor 
ulempe. Leif vil gerne have puljer på tværs af kredsene i de lavere rækker, det vil 
medføre mindre kørsel.  
 
Svar fra Poul Wrang 
Større enheder vil medføre færre grænser. Lars vil tage forslaget til efterretning.  
 
Karin Molbo – Hornbæk SF 
Det er et stort spørgsmål om struktur, er foreningerne tilfredse, eller vil de gerne have 
større kredse? Kommer der 1 regelsæt for hele Danmark? 
 
Svar fra Poul Wrang 
Fra næste sæson 2017-18, spiller hele Danmark efter de samme regler.  
 
Stine Schytte – Randers KFUM 
Man skal tænke over dagligdagen for de forskellige foreninger, nu kender man dem på 
kontoret. 
 
Karen Margrethe Fogh – Nørre Djurs 
Det bliver et nyt hoved man skal henvende sig til. 
 
Svar fra Poul Wrang 
Reglerne er de samme uanset hvem man henvender sig til. 
 
Mette Haunstrup – Hornbæk SF 
Der bliver mange praktiske ting at tage stilling til, i A-rækkerne er der få hold som 
medfører lang kørsel, med større kredse vil der være flere hold. I AA-rækkerne møder 
man de samme hold. Det kunne være spændende at møde hold man ikke kender. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
     

 
4) Beretninger fra udvalgsformændene: 
 

a. Turneringsudvalget (Lars Nielsen) 
 
Lars takkede for en rolig turnering hidtil, det har været en fornøjelse at være TU 
formand i denne sæson, der har ingen vrøvl været med klubberne. 
 
Der er stadig for mange der ikke udfylder holdkort til tiden korrekt, der mangler numre 
eller der står fiktive spillere. Det kan være vi skal lave et Ribers, så holdet ikke kan 
spille efter nr. 3 rykker på holdkortet. Der er virkelig noget som trænger til en 
opstramning. 
 
Fiktive spillere. Det må da være i klubbernes interesse at få flere registreret, så der kan 
komme kontingent kroner i kassen. Det er jo heller ikke fair over for de spillere som 
betaler deres kontingent, at nogle kører på frihjul, og bruger tape og harpix uden at 
bidrage til fællesskabet. 
 
Så til noget meget positivt. Medalje stævnerne. Vi er steget fra 39 hold sidste år til 74 
hold i år. Dejligt at så mange klubber er med, og er villige til at stille haller til rådighed. 



 

 

 
 
Spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen. 
Jens Steffensen – Bjerringbro FH 
Hvordan går det med at rykke til skæve årgange indenfor rækkerne? 
 
Svar fra Lars Nielsen 
Der er ikke besluttet noget endnu, DHF skal træffe beslutningen. 
 
Allan Kobstrup – Hornbæk SF 
Fiktive spillere er ulovlige, de skal være væk inden for 24 timer. Klubberne ved ikke 
hvordan det skal rettes? 
 
Svar fra Tom Johannessen 
Det er ikke rigtigt, hver 3 uge bliver klubberne kontaktet om fiktive spillere, vedhæftet en 
guide til hvordan man retter dem. 
 
Brian Grøn – Langå Håndbold Klub 
Hvad er en fiktiv spiller? 
 
Svar fra Lars Nielsen 
En fiktiv spiller er en du f.eks. henter i Brugsen lørdag formiddag, fordi du lige mangler 
en spiller til om søndagen og vedkommende ikke er medlem af klubben. 
 
Jens Vissing Lauritsen – Søndermarkens IK 
Der er langt til kampe i U-10 Drenge AA rækken. 
 
Svar fra Lars Nielsen 
Der er tanker om måske at AA rækkerne kan spilles i stævneform, det vil spare kørsel. 
 
Derefter var der en livlig debat angående antal kampe til hjemmestævner, flere klubber 
vil gerne lave brag i hallen, fordi det er deres udstillingsvindue til de unge spillere at se 
senior holdene spille kamp. 
 
Lars svarede at alle ikke kan få det nøglenummer de gerne vil have, det kan ikke lade 
sig gøre, vi har kun 6 numre at gøre godt med. I nogle rækker skal vi indrette os efter 
nøglenummer fra JHF, og så er der efterhånden også mange hverdagskampe, som er 
klubbernes egen skyld, de er for det første dyrere, og medvirker til at der bliver færre 
hjemmestævner.  
 
 

b. Dommerudvalget (Jan Sabro)  
 
Lige inden sæsonstart kom der nye regler, og de blev ændret igen kort tid efter, til trods 
for det har der ingen protester været mod de nye regler. Der er heller ikke nogle klubber 
der har taget imod tilbuddet om orientering i de nye regler. 
 
Det er dejligt at se udviklingen ude i hallerne, der er meget få kommentarer fra 
publikum, de lader dommerne dømme kampene i god ro og orden. Det er en udvikling i 
den rigtige retning. 
 
Derefter orienterede Jan om den nye plan for dommerrekruttering fra sæsonen 
2017/18. Som går ud på at klubberne skal levere dommere efter hvor mange hold de 
har med i turneringen. Der er sendt udførlig mail til alle klubber i kreds 4. 



 

 

 
 
 
Der er oprettet 3 nye dommerkurser i kreds 4, som er gratis at deltage på. Til næste 
sæson skulle vi gerne have 20-25 nye dommere.  
 
Ude i klubberne kan man måske have en ide om hvem der kan blive dommer, så er det 
bare om at prikke til vedkommende. Det er sjovere end at være flaskedreng i brugsen 
eller arbejde på tanken. 
 
Ved holdfællesskab vil man prøve at lave en udligningsordning. 
 
Spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen. 
Jane Schmidt – IF Mols 
Hvor mange skal man samle for at få et dommerkursus ude i klubben? 
 
Svar fra Jan Sabro 
Hvis man kan skaffe 10-15 deltagere, vil vi meget gerne oprette et kursus, men vi er 
meget fleksible med dommerkurser, måske kan man gå nogle klubber sammen.  
 
Terkel Tranberg – Viborg HK 
Den nye ordning vil gøre ondt på klubber med mange ungdomshold, de skal have 
mange dommere, hvad går gebyrerne til og må I opkræve gebyr? 
 
Svar fra Jan Sabro 
Hvis man har 28 hold, skal man have 3 dommere. Gebyret går til dommerudgifter, og ja 
vi kan indføre det. 
 
Derefter var der en livlig debat frem og tilbage om den nye plan for dommerrekruttering 
fra sæsonen 2017/18.  Det hele kan man læse i den udførlige mail der er sendt ud til 
alle klubber i kreds 4. 
 
 

c. Uddannelsesudvalget (Hans Andersen)  
 
Hans fortalte at der er udbudt en ny træneruddannelse der gælder fra U-14 og op. 
 
 

d. Børneudvalget (Inge Rønne) 
 
Streetbolden er guld for de små håndboldspillere, den er nem at holde ved og man slår 
sig ikke på den. Inge mener man skal tænke bold længere op i rækkerne. 
 
På den nye kortbane skal man spille med læderbold. 
 
 

e. Eliteudvalget (Jørgen Larsen) 
 
Der har været 46 drenge fra 12 klubber til kredstræning, det er rigtig flot. 
 
Vi har et godt samarbejde med kreds 5, hvor vi har haft en fælles træning. 
 

 
 



 

 

 
 

4) Kassereren forelægger det reviderede regnskab (Ole Ditlev)  
 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
       

   Generalforsamlingen blev herefter suspenderet. 
 
 

  JHF`s sølvnål blev tildelt Hans Andersen, for hans utrættelige indsats for håndbolden.   
              Hans startede arbejdet i Bjerringbro FH i 1971, gennem årene har han været dommer og   
              kredstræner. Han har været med i TU i 19 år, nu falder han desværre for aldersgrænsen   
              for at være med i et udvalg under JHF. Hans er stadig aktiv i Bjerringbro FH.                            

 
  Sølvnålen blev overrakt af formanden Poul Wrang.   
 
 

             Kåring af Årets Håndboldforening. 
   
             Årets Håndboldforening i JHF Kreds 4 blev Rougsø KFUM. Poul Wrang foretog                  
             overrækkelsen af diplom og en check på kr. 3.000,00 til brug af rekvisitter fra TRESS. 
 
             Poul begrundede Rougsø KFUM`s indstilling, og rettede en tak til alle klubber som havde  
             Indsendt en indstilling. 
 
              
             Afsked med Knud Rasmussen og Hans Andersen 
 

 Vi skal i dag sige tak for veludført arbejde til 2 medlemmer af TU. Der tilsammen har   
            arbejdet for håndbolden i 90 år. 

 
 Knud Rasmussen og Hans Andersen har besluttet at nu er tiden inde til at sige farvel. 
 
 Lars takkede på vegne af kreds 4, dem begge to for deres store indsats inden for    
 håndbolden i kreds 4 og i Danmark. Lars overrakte dem hver en flot buket blomster samt  

             en vingave. 
     
 
             Generalforsamlingen genoptaget.      
              

 
  

6) Behandling af indkomne forslag. 
 
Herunder forslag, der ønskes fremsendt til behandling på JHF’s 
repræsentantskabsmøde. 

 
Der er ingen indkomne forslag. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

7) Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer: 
 
a. Turneringsudvalg      Lars Nielsen    (for 1 år)   valgt  
 
b. Uddannelsesudvalget  Hans Andersen  (for 2 år)  genvalgt 
 
c. Eliteudvalget   Jørgen Larsen    (for 2 år)  genvalgt 
 
d. Kasserer   Ole Ditlev    (for 2 år)  genvalgt     
 
 

8) Valg af 5 repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde, lørdag d. 6. maj 2017 
kl. 10.00 i Hammel Idrætscenter.    
 
Hans Andersen, Jørgen Larsen, Lars Nielsen, Ole Ditlev og Allan Kobstrup.  

 
 
9)  Valg af revisor: 

   
  Revisionsfirmaet Kvist & Jensen blev genvalgt. 

 
 
10)  Eventuelt 
  
  
a. Indlæg ved Udviklingskonsulent Anna Heide 

 
2017 er sidste år med klubbuilding, der nu er blevet opgraderet til et bedre system. 
”Håndboldspilleren i centrum” Anna skal til at starte det op i LRV-Skals. Der var Tema 
hæfter til udlevering til klubberne. 
 
Anna fortalte om den nye sæson for Beach Handball, der er 5 stævner i år, og der vil igen 
være åbent sand 5 steder i kredsen, hvor man kan komme og træne gratis. 
 
I 2016 var 20 klubber, 2500 skoleelever tilmeldt Håndboldkaravanen/håndbold i skolen. Der 
var skolestævner i Viborg og Glesborg, som medførte nye medlemmer i klbberne. 
 
Til september vil der blive oprettet Trille & Trolle kursus i Hornbæk SF. 
 
Spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen. 
Karin Molbo – Hornbæk SF 
Hvad er en kortbane? 
 
Svar fra Anna Heide 
Kortbane er en bane på 25,8 x 20 meter, som er beregnet til nybegyndere i U-10 & U-12. 
Det er et godt begynderspil, hvor der blandt andet gerne skulle komme mere spil på mål, 
fordi banen er kortere. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
b.  Lodtrækning om 5 håndbolde og 5 træningskort blandt de tilstedeværende 

foreninger 
  

De heldige foreninger blev:  
IF Alliancen, Assens Idrætsforening, Dronningborg BK, Hammelev IF, Houlbjerg-Laurbjerg 
IF, IF Mols, Ravnstrup KFUM, Søndermarkens IK, Ulstrup IF og Viborg HK. 
 
 
Poul Wrang takkede dirigenten for indsatsen, og takkede de fremmødte for gode indlæg.   

 
Kredsgeneralforsamlingen sluttede med kaffe og franskbrød med pålæg og ost. 

 
 

 14.3.2017 
 
 Referent  
 

Jette Uhrenfeldt Elsnab 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

  


