Skalborg Håndbold
MØDEREFERAT – GENERALFORSAMLING
Onsdag, den 17. februar 2016

Referent:

Simon Jensen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab/budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af udvalgsmedlemmer
På valg er:
Medlem Ove Sørensen – ønsker genvalg
Medlem Anne Dahl – ønsker ikke genvalg
Medlem Stine Pedersen - ønsker ikke genvalg
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent:
Palle Jensen blev til dirigent.
2. Formandens beretning:
Simon Jensen fremlagde formandens beretning:
Først og fremmest lød der en tak til alle bestyrelsesmedlemmer og trænere i
håndboldafdelingen. Og dertil en ekstra tak til Anne og Stine for deres bestyrelsesarbejde som desværre ophørte dags dato.
Samtidigt lød der en stor tak til alle de frivillige hænder, der har hjulpet til ved
arrangementer, hjemmestævner og andre projekter, som er blevet søsat i løbet af
sæsonen.
Juletræssalget i december - der blev noget improviseret - resulterede i et flot økonomisk
overskud, ligesom gavespillet i november - som kun lod sig gøre med kæmpe hjælp fra
Karin og Ove - gjorde det. Derudover har håndboldafdelingen nok engang været stærkt
repræsenteret ved diverse arrangementer i hallen. Forhåbentligt fortsætter denne positive
tendens i de kommende sæsoner.

Håndboldmæssigt har der både været fremgang i antallet af turneringshold - fra tre før
nytår til syv efter nytår - samt antallet af aktive medlemmer. Særligt seniorafdelingen
nyder godt af denne tilstrømning - og ønskeligt følger ungdomsafdelingen i disse fodspor
fremadrettet.
Ambitionerne i håndboldafdelingen for det kommende år vil være at fremelske og optimere
en håndboldkultur i Skalborg Sportsklub. Der skal på både kort og lang sigt kunne tilbydes
interessante aktiviteter og træninger, som kan føre til videreudvikling.
Heraf kan der profiteres af et usandsynligt billigt kontingent, fine faciliteter og kompetente
folk i både bestyrelsen og trænerstaben.
3. Godkendelse af regnskab/budget:
Kasserer i hovedbestyrelsen Karin Sørensen gennemgik regnskabet for 2015.
Håndboldafdelingen kom ud med et flot overskud på kr. 76.905,47.
Palle spurgte ind til posten ’diverse arrangementer’ og roste afdelingens medlemmer,
trænere og ledere for den store arbejdsindsats i løbet af det forgangne år. Også i
forbindelse med bankospil er der blevet ydet en flittig indsats.
Posten ’bøder/flytninger’ blev også vendt - med det slutprodukt, at trænere og ledere for
fremtiden skal forsøge at være mere forudseende i deres planlægning af
kampprogrammerne. Så undgår vi størstedelen af disse bøder for for sene afbud.
Regnskabet blev godkendt.
Karin gennemgik budgettet for 2016.
Ove noterede, at håndboldafdelingen stadig skal gøre en aktiv indsats for at hjælpe til ved
diverse arrangementer i hallen. Han opfordrede til at tjekke de offentligt tilgængelige
aktivitetsplaner regelmæssigt. I den forbindelse opfordredes særligt seniorafdelingen til at
investere flere timer i dette arbejde.
Der blev desuden spurgt ind til fastsættelsen af posterne for Falck og forsikringer i 2016budgettet. Karin fastslog, at den faldende udgift hertil skyldtes en ændring i den
fordelingsnøgle, som udgifterne bliver fordelt efter. Modsat tidligere er det nu
medlemstallet i de respektive afdelinger, der afgør udgifternes størrelser hertil.
4. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen ønskede at ændre kontingentsatsen for ungdomsspillere - og fremsatte dette
for hovedbestyrelsen en rum tid inden generalforsamlingen, som foreskrevet.
Det halvårlige kontingent for ungdomsspillere (inkluderer ikke U6- og U8-spillere)
nedsættes til kr. 275,00 fra kr. 350,00.
Denne ændring foretages for at modsvare, at seniorspillere, der benytter sig af
studierabatordningen, også betaler disse kr. 275,00 halvårligt i kontingent.
Forslaget blev vedtaget og godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag:
Der er ingen forslag indkommet - derfor intet at behandle.
6. Valg af udvalgsmedlemmer:
Ove Sørensen blev genvalgt som menigt medlem.
Jakob Thyge Kjær Andersen trådte ind i bestyrelsen.
Stine Pedersen trådte ud af bestyrelsen.
Anne Dahl trådte ud af bestyrelsen.
7. Eventuelt:
Ove fremlagde idéer for juletræssalget i 2016 - samt det økonomiske resultat fra 2015. Her
opnåede håndboldafdelingen et overskud på lidt over kr. 10.000,00. Ove takkede for den
store frivillige indsats - både fra håndboldmedlemmerne, men især også fra halsjakket, der
flittigt og arbejdsomt gav en hånd med.
Frem mod juletræssalget i december 2016 skal der organiseres og struktureres bedre i
opbygningen til salgsdagene i julemåneden. Ove tager derfor kontakt til bagmanden bag
juletræssalget allerede efter sommerferien.
Niels-Christian indskød, at vi skulle udstille flere træer med henblik på at fange større
opmærksomhed fra eventuelle købere - samt at gøre salgsarbejdet nemmere og mere
bekvemt.
Desuden fravælger vi salg af de såkaldte lykketræer, der ikke var nogen succes i 2015.
Dog fastholdes servicen i, at købte juletræner blev leveret omkostningsfrit rundt i en radius
af tre kilometer fra hallen (salgsstedet).
Karin meddelte herefter, at Simon Jensen var blevet indstillet til en pris som ’Aalborgs
Bedste’ - en pris som Aalborg Kommune, Aalborg Kommunes FolkeOplysningsUdvalg (FOU)
og Samvirkende IdrætsForeninger i Aalborg (SIFA) i fællesskab arrangerer.
Simon var derefter blevet nomineret til prisen ’Aalborg Kommunes VIP pris 2016’ som følge
af denne indstilling. Dette er en pris, som uddeles ved et arrangement i Aalborg Stadionhal
torsdag den 3. marts. Her deltager enten Karin eller Ove i fællesskab med Simon.

