
 

 

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen 
den 12. marts 2018 i Arena Randers 

 
Kredsformand Poul Wrang bød velkommen.  

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

21 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger, generalforsamlingen blev 
overværet af 46 fremmødte. 
 
 
Valg af 3 stemmetællere: 
Mette Haunstrup, Hornbæk SF, Anne Mette Søgaard IF, Alliancen og Svend 
Aaquist, Hornbæk SF 

 
 

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

 
3) Kredsformandens beretning (Poul Wrang) 

Der er tilgået bredden en del penge i forbindelse med afvikling af slutrunder og 
salg af JHF ejendommen i Viby. Der er oprettet en fond i DHF og en fond i JHF, 
hvor der kan søges om midler til nye tiltag til gavn for bredden, hvilket 
formanden opfordrede foreningerne til. 
Der er brugt midler til at opgraderer konsulentordningen, så der nu er ansat 12 
heltidskonsulenter, hvoraf de 8 er i Jylland. 
Siden sidst er der sket det på det administrative plan, at der er lavet 
kontorfællesskab i Hobro, så der nu er 9 ansatte, som dækker Kreds 1 – 2 – 4 
og JHF. De implicerede forventer sig meget af dette fællesskab og de 
synergieffekter der vil komme. 
Poul Wrang ser positivt frem til kommende møder om fremtiden. 
Der er sket ændringer i administrationen ved, at Gine Glargaard er stoppet, og 
Marc Sønderriis er ansat som dommerpåsætter i kreds 4 og administrativ 
medarbejder hos JHF. 
Vores konsulent Anna Heide er på barsel, og i den tid varetages hendes 
opgaver af Bettina Sparvath og Henrik Elkjær sammen med kontoret. Anna er 
tilbage igen til august. 
Knæk kurven er nu stoppet efter 4 år, og der er brugt 8.4 mil. – 4.2 mil. fra DHF 
og 4.2 mil. fra DHF. 
Hvad virkning har kampagnen så haft? har den knækket kurven eller hvordan 
ser det ud? Vi kan konstatere, at Kreds 4 og 5 har stoppet tilbagegangen i antal 
hold, men vi kan overordnet ikke se om det vil have set anderledes ud, hvis 
ikke der har været gjort et massivt tiltag med Knæk kurven kampagnen. 
 
 

 
 



 

 

4) Beretninger fra udvalgsformændene: 
a. Turneringsudvalget  (Lars Nielsen) 

Lars Nielsen havde enkelte kommentarer til den skrevne beretning. 
Holdkort skal udfyldes inden kampstart. 
Fiktive spillere er der enkelte foreninger, der ikke har orden i det trods 
gentagne gange er blevet opfordret til det. 
Opførsel fra tilskuere og forældre, kan være bedre nogle steder – husk 
gensidig respekt over for hinanden når vi er i hallerne. 
I D-rækkerne er det meningen, at det skal være en legeplads for spillere 
der ikke har så højt niveau, men det er der klubber der ikke kan finde ud 
af, hvilket har medført skrivelser fra kontoret. 
 
Der var en god debat fra salen og spørgsmål til Turneringsudvalget. Der 
var tilkendegivelse af kontorsamarbejdet og ønske om puljer på tværs af 
kredsgrænserne. Dispensationsreglerne var igen til debat. 
Et spændende spørgsmål var også ”hvordan får vi alle spillere på banen”. 
mange klubber lader spillere sidde på ”bænken i størstedelen af kampen. 
Der var mange meninger om dette, nogle meldte halvanden hold til og jvf. 
reglerne ”låner” man spillere fra andre hold, eller tager ikke flere spillere 
med, som på forhånd ikke vil komme til at spille. Der kan også laves 
kortbanestævner. Mange var enige i, at det er en holdningsændring der 
skal til. 
Nye årgange var der også spørgsmål til, hvor det kunne oplyses, at der 
er et udvalg der ser på bolde, bane og meget mere. 
 

b. Dommerudvalget  (Jan Sabro) 
Jan Sabro kunne fortælle, at der til september - oktober vil blive afviklet 
regelkurser med hensyn til klubber der vil rekrutterer dommere. 
Der vil blive sendt girokort ud til de klubber der ikke har opfyldt kriterierne 
for antal dommere. Disse penge vil blive brugt på uddannelse og 
efteruddannelse af dommere. 
Med hensyn til Fair Play forældre/dommer vil der være en mulighed for 
dommerne, at sende utilpassede tilskuere ud af hallen. 
Jan kunne oplyse, at kontorfællesskabet allerede har haft sin gavn og der 
er et godt samarbejde på tværs. 
 
Der var enkelte spørgsmål gående på dommernes tilhørsforhold og antal 
kampe/ runder for nye dommere. Hvis en dommer sender en forældre ud 
af hallen grundet dårlig opførsel, er det et ønske, at klubben fik besked 
inden dommeren forlader hallen, så der kunne tages fat på problemet 
med det samme. 
Der blev også stillet spørgsmål ved dommerhonoraret for eks. 2. div. 
herrer var meget dyre end eks. 3. div. hvilket der kunne svares på, at det 
ikke er lokalt, men DHF der udstikker retningslinjerne. 
 

c. Uddannelsesudvalget  (Hans Andersen)   
Der var ikke yderligere kommentar i forhold til den skrevne beretning. 
 

d. Børn og Ungeudvalget  (Inge Rønne)  
Inge kunne oplyse, at der til næste sæson for U-8 udbydes Totalhåndbold 
og kortbanestævner. 
 



 

 

Med hensyn til etablering af Kortbaner vil alle ansøgere blive tilgodeset 
med et tilskud på kr. 4.500,-. 
 

e. Eliteudvalget   (Jørgen Larsen) 
Der var ikke yderligere kommentar i forhold til den skrevne beretning. 
 

f. Konsulenterne  (Bettina Sparvath og Henrik Elkjær) 
Se under eventuelt. 

 
5) Kassereren forelægger det reviderede regnskab (Ole Ditlev) 
   Kasseren fremlagde regnskabet, som blev godkendt enstemmigt. 

 
Generalforsamlingen suspenderes herefter for at hædre  
Årets Håndbold Forening, som i år blev Vorup FB. 
Overrækkelse af diplom og gavecheck blev foretaget af Ole Ditlev. 

 
 
6) Behandling af indkomne forslag. 

a. Herunder forslag, der ønskes fremsendt til behandling på JHF’ s 
repræsentantskabsmøde. 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 
7) Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer: 

 
a. Formand  (Poul Wrang)   (for 2 år) - genvalgt 

b. Dommerudvalg (Jan Sabro)  (for 2 år) - genvalgt 
 
c. Børn og Ungeudvalg(Inge Rønne)  (for 2 år) - genvalgt 
 
d. Turneringsudvalg (Hans C. Andersen)     (for 1 år)   - valgt 
 
e. Uddannelsesudvalg(Carsten Solberg)  (for 1 år) - valgt 
 

 
8) Valg af 5 repræsentanter til JHF’ s repræsentantskabsmøde, lørdag den 5. 

maj 2018 kl. 10.00 i Hammel Idrætscenter. 
Valgt Jørgen Larsen, Hans Andersen, Lars Nielsen, Carsten Solberg og Kim 
Sørensen. 

 
9) Valg revisor. Kvist og Jensen blev genvalgt. 
 
10)  Eventuelt – kontoret / konsulenten 

Tom fra kontoret fremlagde tilbud som klubberne kan gøre brug af,  
Håndboldkaravanen, Trille Trolle, Kortbane, ”velkommen til håndbold” ”Din 
klubs muligheder i Kreds 4” og resultatet af årgang 00/01. 
Der var ligeledes lagt et udbud af foldere frem til brug for foreningerne. 
 
Der var spørgsmål under eventuelt fra foreningerne gående på – beskidte 
haller – Curlingforældre – tidsbegrænse afviklingen af børnestævner – for sene 
afbud til børnestævnerne – Bøder er for høje, en anden måde, at betale på. 
en undersøgelse har vist, at 50 % af nybagte forældre ikke har været en del af 
foreningslivet. 

 



 

 

Lodtrækning om 5 håndbolde og 5 sæt træningskort blandt de tilstedeværende 
foreninger. 
 
Kaffen med brød blev fortæret under eventuelt, hvor også der blev udtrukket 10 
heldige vindere. 
 
 
Mødet sluttet kl. 21.30 
 
 
 
referent 15.1.2018      Dirigent  
 

 

 
 _________________________   ____________________ 
 Tom Johannessen     Richard Andersen 


