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Referat
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Dirigent:
Lone B. Pedersen foreslået og valgt.
Lone konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.
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Henrik Frederiksen aflagde beretning:

Sæson 2017-18 var på flere måder temmelig oplevelsesrig.
For første gang nogensinde havde vi et seniorhold i 2. division. Det blev ikke nogen nem opgave,
men der var stor tro på tingene, også selv om vi fik en meget svær start. Da sæsonen var slut
manglede vi desværre lige et par point, og vi måtte erkende, at det kun blev til en sæson i 2.
division i denne omgang – selvom det var tæt på. Holdet har mistet en del spillere, så det bliver
en spændende sæson i 3.division i år.
Vores næstbedste damehold forblev i Jyllandsserien, hvilket var meget tilfredsstillende.
Det tredje damehold havde en sæson på det jævne, og starter i år i serie 4.
Herre senior spillede sig i serie 2 - og der starter de også i denne sæson - men der manglede
spillere sidste sæson, og der var en del kampe, hvor der kun med nød og næppe kunne samles
8-9 spillere. Vi håber på større opbakning i år.
I ungdomsrækkerne havde vi hold til og med U14 med stabilt fremmøde over hele sæsonen.
Igen en fin afslutning med Gråsten-stævnet.
I år har vi derudover fået U16 både piger og drenge, så vi er repræsenteret fra U06 til U16. Der
er mange børn på de yngste årgange, men der er nok et par årgange, der fint kan bruge noget
tilgang. I den forbindelse vil jeg gerne takke alle vores frivillige trænere og holdledere, som yder
en kæmpe indsats, både til træning og kamp.
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Jeg vil også sige tak til hele bestyrelsen for det store arbejde, der gøres for at få det hele til at
hænge sammen – det er ikke lige nemt hele tiden – bl.a. var trænersituationen før denne sæson
en overgang noget uoverskuelig, men det lykkedes efter en stor indsats.
Hovedforeningen blev ramt af rod i bogholderiet, hvilket selvfølgelig bød på store udfordringer i
toppen af foreningen. Der er arbejdet hårdt på at få ryddet op, og det kan mærkes hele vejen
ned i de enkelte afdelinger.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for denne gang, da jeg har valgt at træde ud af bestyrelsen af
personlig grunde.
Tak for indsatsen til de trænere, der er stoppet, og tak til de nye trænere, der har sagt ja til at
hjælpe i denne sæson – og selvfølgelig også en kæmpe tak til dem, der tager endnu en sæson.
Beretningen godkendt.

Søren Mørch fremlagde sidste sæsons regnskab:

Regnskabet endte med et overskud på kr. 25.487,12.
Sidste udbetaling fra SKAT, som erstatning for EliteGaming gav Kr. 51.281 – kommer til at
mangle i det nye regnskab. Fine indtægter fra øvrige sponsorer, seniordamernes aktiviteter ved
Skanderborg, Rosenholm Julemarked og loppemarked, garderoben ved hallens julefrokost og
ungdomsholdenes omdeling af HIF-blade. 50/50-fordeling mellem klub og hold.
Har tidligere prøvet med periodisering af halleje uden held, så for at have 4 kvartalers halleje
med, så er der estimeret penge til 1. kvartal 2018 på kr. 37.000.
Regnskabet er godkendt af foreningsvalgt revisor Niels Thorsen, med en anmærkning om
manglende underskrift på et par udbetalingsbilag.
Regnskabet godkendt.
Hovedforeningen opfordrer den kommende bestyrelse til at overveje nøje, om der fortsat skal
udbetales omkostningsgodtgørelse til trænere og holdledere – vil gerne signalere, at frivilligt
arbejde bør være ulønnet og at aflønning - uanset form – bør undgås, da det i nogle afdelinger
har fjernet trænergerningen langt fra frivillighed.
Søren Mørch fremlagde budget for indeværende sæson:

Der budgetteres med et overskud på kr. 20.850 med alle mulige forbehold. De budgetterede
sponsorindtægter ser allerede nu ud til at blive væsentligt mindre, da det har været svært at få
nye sponsorer – til gengæld er der håb om øgede kontingentindtægter fra de store børnehold.
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Forslag:
Ingen indkomne forslag
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Valg til bestyrelsen:
Henrik Frederiksen, Stine Thorsen, Annika Bladt Jakobsen og Rikke Juhl Kjærgaard på valg.
På trods af opfordringer bordet rundt og en god snak om hvad der forventes af bestyrelsesmedlemmer, så lykkedes det ikke at finde nye kandidater. Der var dog god opbakning til at den
kommende bestyrelse uddelegerer flere opgaver, og den kommende bestyrelse har således god
grund til at arbejde konkret med udvalg, årshjul og opgavekort.
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Rikke Juhl Kjærgaard og Annika Bladt Jakobsen (in absentia) modtog genvalg – og selvfølgelig
en stor tak til Henrik og Stine for deres indsats i de forløbne år.
Bestyrelsen ser herefter således ud: Søren Mørch, Tina (Folle) Larsen, Lone Bech Pedersen,
Annika Bladt Jakobsen og Rikke Juhl Kjærgaard. Bestyrelsen vil konstituere sig ved førstkommende bestyrelsesmøde – evt. under reglerne om delt formandskab.
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Eventuelt:
Opfordring til hovedbestyrelsen om at forsøge at genoplive Minisport.
Opfordring til at alle hold laver en præsentation – gerne med billede (husk tilladelse) – af holdet,
som kan bruges både på Facebook og i HIF-bladet. Målet kan for nogle hold være flere spillere
og derudover er der generelt et ønske om at promovere håndbold-afdelingen i Hornslet.
Henriette vil gerne være tovholder – måske kan ungdomsudvalget hjælpe.
TRIF ”annoncerer” på Ugelbølle friskole, og da der er ca. lige langt fra Ugelbølle til Thorsager og
Hornslet blev det spurgt, hvorfor vi ikke gør det samme … Enighed om, at det nok ikke er ”tilladt”
på ret mange skoler at bruge forældreintra til det – men det kan i stedet være en god ide, at
lægge omtale af hold og håndboldsøndage etc. op i fx Facebook-gruppen Byen Hornslet …
Opfordring til at bestyrelsen er mere synlig blandt forældrene – fx til U06 og U08’s træninger og
overnatningsstævner – god mulighed for dels at vise flaget og dels måske finde forældre, der
kan være interesserede i det frivillige arbejde.
De tilstedeværende blev takket for god ro og orden

Hornslet, d. _____________________

Hornslet, d. _____________________

_______________________________

_______________________________

Søren Mørch

Lone Bech Pedersen

Referent

Dirigent

-3-

