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Referat fra generalforsamlingen  
mandag den 7. september 2020 kl. 19:00 

i Sportspark Blåvandshuk. 
 

1. Valg af dirigent 

Peter Nielsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 

dermed beslutningsdygtig. 

 

2. Årsberetning fra bestyrelsen 

Beretningen ligger på klubbens hjemmeside 
 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.  
 

3. Regnskabsberetning 

Regnskabet blev gennemgået, og det det viser at klubben kommer ud med et underskud på 

knap 73.500 kr. for 2019. Der er dog gode forklaringer på underskuddet her kan bl.a. næv-

nes Jubilæumsfest, Trøjer til Kia cup, foredrag med Jan Paulsen, målmandstræning, hånd-

boldskole og Flensborg tur 

 

Ligeledes blev regnskabet for præmiespil gennemgået 

 

Regnskaberne blev godkendt af generalforsamlingen.  

 

4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Peter Nielsen, Kasper Thorlund Lydicksen, Rikke Elbæk Hymøller og Anne Thude Nielsen 

blev valgt.  

Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende besty-

relsesmøde den 15. september 2020.  

Det er kutyme at suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.  

 
 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jane Sørensen blev valgt som revisor og Henrik Larsen som revisorsuppleant.  
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7. Eventuelt – alt kan drøftes intet kan besluttes.  
 
Præmiespil:  
Mette Rhod er trådt ud af arbejdet, i stedet er Tina Skak kommet med. Regina Hyldig, tager 

denne sæson med, men træder ud næste år. Derfor vil det være en fordel hvis der er nye 

frivillige kræfter som allerede i år har tid og lyst til at deltage i planlægnings- og slags fasen. 

Så hvis der sidder en der kunne have lyst til at deltage i arbejdet med præmiespil, så giv en-

delig lyd.  

 
Håndtering af Covid-19 retningslinjer til hjemmestævner og kampe: 
Det blev drøftet, at det er nødvendigt at der nogle (bestyrelsen/evt. Jan Lydicksen) til stede 

i hallen i forbindelse med stævner, dette for at vi kan overholde Covid-19 retningslinjerne 

vedr. afspritning samt sikre at alle folk går ud af hallen mellem kampene (100 ind – 100 ud) 

o Det foreslås evt. at få Carsten Agerbæk til at lave et speak, der kan afspilles for at få alle 

til at forlade hallen og så komme retur.  

o Evt. planlægge at søndagsstævner placeres i Oksbøl, så hal to kan anvendes til opvarm-

ning 

o Forslag om at hverdagskampe placeres i Billum (obs. dialog med cafeteriet).  

Idrætstalentlinje i Varde kommune:  

Tidligere ikke været kvalitet på håndboldlinjen. Peter Nielsen kigger nærmere på om det er 
noget der kan være interessant, samt evt. et samarbejde med skolen.  

Årets juletræsindsamling: 

Drøftes på bestyrelsesmøde.  

Rekvisitter:  

Overtrækstrøjerne i Oksbøl er meget beskidte med harpiks og der mangler nogle. Der er 
forsvundet en del rekvisitter fra Billum Hallen. 

o Der bliver indkøbt nye overtrækstrøjer (et sæt senior og et sæt junior til hver hal) 
samt ”pizzaer” som bliver låst inde i skabe med pinkode (trænerne vil få udleveret 
koden).  
 

 

 

Trænermøde:  
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Der skal planlægges trænermøder 

Drikkedunke skal spillerne selv medbringe.  

Bemærk, ved indkøb af tøj til et specifikt hold, skal bestyrelsen informeres om indkøbet + 
der skal 25% til klubkassen.   

Harpiks på gulvene:  

Der gøres opmærksom på at der er en del harpiks på gulvet i Hal 1 – Helle Dahl fra Sports-
parken fortæller at gulvet rengøres næsten hver dag. De forsøger deres bedste, og ellers 
må vi sige til. 

o Husk at anvende den nye harpiks maskine (PIXOFF) der er opsat i Hal 1- det funge-
rer rigtig godt (Sportsparken står for service). 

Forslag til sponsorarrangement:  

Det forslås et sponsorarrangement ved Ho golf – dette kigger bestyrelsen videre på.  

Håndboldgalla:  

Evt. i januar 2021 – ønske om at det bliver en damekamp.  

 

Referent Anne Thude Nielsen.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


