
 

 Vallensbæk IF - et sjovt sted at spille håndbold 

 

Referat – generalforsamling 
2. marts 2022 – 11 deltagende på mødet. 

 

1) Valg af dirigent samt 2 stemmetællere 

Dirigent: Mette Harder-Georgi 

2 stemmetællere: Anne Karen Dahlgaard & Jannie Hemmingsen 

2) Referent: Lasse Knudsen 

3) Formandens/bestyrelsens beretning:  

Formanden aflagde sin beretning om året der gik:  

 Hvordan har Corona påvirket klubben??  

Bl.a. klubben valgte IKKE at opkræve kontingent for forårssæsonen 2021 pga. Corona 

nedlukningen. Derved fik klubben et større tab med en halvering af vores indtægter. 

 Alm. træningslejr blev afholdt i hallen på trods af Corona 

 Deltagelse i Rudersdal cup på normalvis. 

 Julestævne blev aflyst pga. Corona. 

 Salg af Bambusa strømper var en succes og gav fint overskud. Overvejer at gentage 

success’en igen senere. 

 Formanden roser alle de frivillige som hver uge hjælper med at få klubbens medlemmer til at 

hygge sig. 

 

godkendt af alle deltagere. 

 

4) Fremlæggelse af revideret regnskab 2021 

– Paul Erik gennemgik revideret regnskab – godkendt af alle medlemmer.  

– Paul Erik fremlagde ligeledes budget for 2022 

 Klubben valgte IKKE at opkræve kontingent for forårssæsonen 2021 pga. Corona 

nedlukningen. Derved fik klubben et stort tab med en halvering af vores indtægter. - 

godkendt af alle deltagere. 

  



 

5) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2022/2023.  

Ingen stigning i kontingent.  

PS: En stigning fra tidligere år blev ikke indarbejdet ved sidste opkrævning, men det bliver de til den 

kommende opkrævning. 

 

godkendt af alle deltagere. 

 

 

6a) Valg af bestyrelse: 

– Kasserer vælges i ulige årstal: Paul Erik Sørensen er IKKE på valg! 

– Dennis Frandsen er ikke på valg, indtrådt i 2019. 

 

– Formand vælges i lige årstal: Finn Nikolajsen – på valg (ønsker genvalg). 

– Lasse Knudsen – indtrådt i 2016, på valg i 2022, ønsker genvalg - GENVALGT IGEN! 

– Christa Skovgaard og Jamie Fischer indtrådt i 2020 – på valg & ønsker genvalg. GENVALGT 

IGEN 

 

 

– Bestyrelsessuppleanter – ingen suppleanter pga. det store antal bestyrelsesmedlemmer. 

Jannie Hemmingsen indvalgt som suppleant i 2022. 

 

Vi mangler frivillige til at lave awardfesten. 

Awardfest er den 23. april 2022. 

 

MANGE TAK! 

Bestyrelsen kan indstille og vælge suppleanter i løbet af året, såfremt en fra bestyrelsen ikke 

længere ønsker at være en del af bestyrelsen. 

 

6b) Valg af revisor: Kenneth Boll Jensen blev genvalgt som revisor. Tak for det. 

 

7) Indkomne forslag – der er ikke kommet nogle forslag. 

 

8) Eventuelt 

- Mette foreslår at vi kører en runde igen med træningsdragter.  

- Vi mangler en klar styring på vores udvalg fx stævneudvalg (hvad er deres mandat, hvem styrer 

gruppen osv…). 

 

Opslag på facebook 

– vil du have at dit barn har en fantastisk award fest den 23 April…  

 



Så skal du hjælpe - skriv til os på bestyrelse@vallensbaekhaandbold.dk  

– alle kan bidrage med stort og småt. 

 

Opslag på facebook 

– vil du have at dit barn deltager til stævner med sine håndboldvenner…  

 

Så kan du hjælpe i vores stævneudvalg - skriv til os på bestyrelse@vallensbaekhaandbold.dk – alle 

kan bidrage med stort og småt. 

 

 

 

Dirigenten takker for god ro og orden. 
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