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Referat 
 

Ordinær Generalforsamling 2020 
 

Dato 11/08 2020 – kl.: 20:00 Løbetræning, spisning fra kl.: 18:00. 

Sted: Storebæltshallen 4220 Korsør 

Aftenens program. 
 

18:00 – 18:45 Løbetræning til biib-test. 

18:45 – 19:00 Tid til behandling med vand & sæbe. 

19:00 – 19:30 Før selve generalforsamlingen, er der fælles spisning ifølge 

sædvane. 

 Menuen efter mulighederne der kan etableres jf. kassererens 

opfindsomhed! Som på grund af Coronasituationen, var ændret til 

sportsboller fra COOP’s slagterafdeling i Skælskør. 

 

19:30 – 21:00 ca. Indlæg ved Claus Adelgaard, som er den nye formand for HRØ’s 

dommerudvalg, hvor han berettede om ændringer og tiltag for at 

udvikle samarbejdet med dommerklubberne, til glæde og gavn for 

alle håndboldsspillets parter. 

 

21:30 - ?? Generalforsamling jf. vedtægterne. 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Kassererens gennemgang af det kontrollerede regnskab 

5. Valg 

o Formand 2 år Frank Vangkilde 

o Bestyrelsesmedlem 2 år Michael Wium (Modtager ikke genvalg) 

o Suppleant 1 1 år Jens Ellekær 

o Suppleant 2 1 år Finn Christensen 

o Bilagskontrollant 1 år Leif Kim Jensen  

6. Vedtægtsændringer 

  Ingen ændringer 

7. Fastsættelse af kontingent 

o Bestyrelsens forslag kr. 200, - for aktive og 100, - for passive 

(som nu, og som udsendt via NETS) 

8. Behandling af indkommende forslag 

o Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før. 

Ingen forslag modtaget. 

9. Ledigt punkt 

10. Ledigt punkt 

11. Generelt  
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Pkt. 00 - Velkomst 
Der blev efter spisningen, budt velkommen af formanden til de i alt 15 fremmødte inklusive 

gæster, fordelt således, 

Bestyrelse: 4 deltagere + 2 suppleanter + 1 bilagskontrollant (1 afbud pga. arbejde) 

Øvrige: 6 deltagere + 2 gæster 

På dagen indløb 2 afbud, 1 på grund af arbejdsskade, 1 pga. hospitalsindlæggelse ifm. akut 

sygdom 

 

Pkt. 01 – Valg af dirigent 
Valg til dirigent blev foreslået og valgt, Mogens Møller. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 

gennemgik derefter dagsordenen. 

Som referent blev det besluttet at Preben K. Larsen og Frank Vangkilde bestrider dette i fællesskab. 

 

Pkt. 02 – Valg af stemmetællere 
Som stemmetællere blev foreslået og valgt, Kim Jensen og Bjarne K. Jensen. 

 

Pkt. 03 – Bestyrelsens beretning 
 

I årets løb april 2019 – marts 2020 

Vi har efter sommerferien afholdt løbetest i samarbejde med HRØ, denne gang i 

Storebæltshallen hvor der har været en del, men kunne godt ønske mig en større tilslutning til 

disse løbetest, eller bare for at få lidt motion. Men jo også for yde dommerkollegaer hjælp, 

hvis der skulle være brug for en ”hare eller to”, til at føre an, for de der måske hænger en lille 

smule i bremsen. 

 

Der har været afholdt møder med HRØ og indledende drøftelser med den nye formand Claus 

Adelgaard, som tog over efter Kim Linde. 

Vi har en god fornemmelse for fremtiden, og det lover godt med oplægget til godt samarbejde 

der, hvilket vi jo tidligere hørte Claus selv fortælle om hans visioner for. 

 

Et af de ønsker vi fra dommerklubbens side har været, et ønske om at aspiranter bliver 

informeret om muligheder og tilbud i lokale dommerklubber. Således at nye dommere er 

informeret fra starten af og så vi i fællesskab med HRØ kan fastholde disse i 

dommergerningen. Jesper Kristensen fra Syd har været i Brøndby og fortælle om fordelene ved 

at være medlem i dommerklub, ved seneste hold nyuddannede. 

Vi er blevet inviteret til møde med uddannelse udvalget i samarbejde med Lars Hagenau om at 

kigge på et samarbejde angående - nye dommere – som finder sted på torsdag den 13 august. 

 

Dommerklubberne oplever en interesse vedr. dommerkontingent som trækkes via 

afregningerne fra HRØ, og savner et svar som de kan videregive. 

Og svaret er: Kontingentet er vedtaget af De håndboldspillende organisationer som består af: 

DHF, DGI, KFUM, Dansk Firmaidræt. Det er samtidig disse der beslutter hvad beløbet skal være 

og hvad pengene skal gå til. Nuværende beskrivelse er: efter- og videreuddannelse heraf 

opstartsmøder, udvikling af 1 og 2 dommere m.m. 
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Opstartsmøder 2020 

Claus Adelgaard kæmper en brav kamp for at der kommer lidt spiseligt til opstartsmøderne 

Periode for opstartsmøde og løbetest 2020 - Løb og regel i uge 31-36 - Opstartsmøder uge 34-

36  

Kan ske ændringer med regel og opstartsmøderne pga. nye regler i forbindelse med OL i 2020. 

Til info kan jeg informere at DU har besluttet at have et opstartsmøde en weekenddag i 2020. 

 

Børneattester 

Det er ikke et krav at dommerne skal fremvise en børneattest. 

Men HRØ vil genindføre dette og målet er at indhente disse hvert andet år, og vil snarest 

påbegynde dette arbejde. 

 

Regeltest 

Vil gerne slå et slag for at dommere som har svært regeltesten, måske at læse eller forstå 

spørgsmål/situationer korrekt, meget gerne må kontakte os, så vi kan finde en dag hvor det 

kan passe for begge hvis der skulle være behov for hjælp. 

 

Kortfilm 

Så har time out været med til en kortfilmsproduktion i samarbejde med Super 16 

Vi har været konsulent til en spillefilm der handler om en træner der træner et U11 pigehold, 

hvor træneren kommer fra Balkan og har et vanvittigt temperament og nogle heftige 

diskussioner med dommerne. 

Der er premiere i København 2 september.  og filmen bliver måske også vist i Næstved. Filmen 

hedder ”PARADE”  

 

Hjemmeside 

Vi har fået ny hjemmeside i samarbejde med de andre dommerklubber 

Fløjten og vi er i gang og nord er på trapperne. 

Vi har valgt at gøre dette for at spare penge og for en fælles besked fra alle dommerklubberne.   

 

Samarbejde Fløjten & Time Out 

Vi har også fået lavede ny samarbejdsaftale med Bjarne K. Jensen, om at fortsætte påsætter, 

da vi mener at Bjarne er den helt rigtige til denne opgave, som han har varetaget med stor 

entusiasme og som de af foreningerne der vender tilbage med kommentarer bekræfter. 

Også samtidig oplever at han laver en perfekt påsætning, til eksempelvis det store stævne som 

Næstved Cup, hvor klubben fortæller gang på gang at de er vilde med det arbejde han sætter 

for dagen. 

 

I årets løb april 2020 – august 2020 

Der synes desværre at være en tendens, som vi så i 2019, gentager sig her i 2020, til at man 

kun kommer for at bestå løbetesten, og derefter mener man at - det er det! 

Savner at vi som dommerkollegaer mødes, og får en faglig dommersnak med vores forskellige 

kollegaer rundt omkring, og at komme til mere end blot bare til en enkelt løbetest for at løbe 

de 50 ture, fordi man skal kunne! 

Vi har i år arrangeret løbetest 2 steder nu, og kæmpe ros til alle dem der er kommet indtil nu, 

for at løbe både første gang, men også dem der kommer hver gang både i Korsør og i 

Holmegaard. Tror i fremtiden at vi alle skal løbe en form for løbetest ikke at alle skal bestå men 

at man viser at man gerne vil løbe bare lidt. 
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COVID19 gjorde sit indtog i vores hverdag som dommere, og afslutningen af turneringen blev 

aflyst. Det har været svært at få styr på hvornår vi kom i gang igen, men det er da begyndt at 

se bedre ud. 

Jeg har allerede selv haft den første træningskamp. 

 

Afsluttende bemærkninger fra formandens side 

Jeg meddelte ved sidste års generalforsamling, at ikke ville stille op som formand igen og det 

har jeg også valgt at holde.  

Jeg vælger det grundet at gnisten/lysten til det hele - lidt er gået på vågeblus, og synes 

arbejdet er for stort i forhold til resultaterne. 

Men også fordi jeg gerne vil have mere tid til min familie, da jeg det seneste års tid, har følt 

ikke at kunne bidrage her med tid nok. 

Jeg vil dog gerne sige til den nuværende bestyrelse tak for et rigtigt godt samarbejde. 

Tak for hyggelige timer til bestyrelsesmøder, men ikke også mindst snakken rundt omkring i 

hallerne. 

Jeg vil dog sige en lille ting mere, i det jeg vil gerne vil bistå og hjælpe med næste års 

løbetræning vis der skulle være ønske om dette. Tusind mange gange tak for denne gang! 

 

Herefter blev beretningen sat til debat, som ikke affødte reaktioner, hvorefter dirigenten 

konstaterede beretningen som forstået godkendt af forsamlingen. 

 

Pkt.04 - Kassererens gennemgang af det kontrollerede regnskab. 
Preben K. fremlagde årets regnskab og dette blev godkendt uden kommentarer. 

 

Pkt. 05 – Valg 
Følgende var på valg 

 

o Formand Frank Vangkilde 2 år (modtager ikke genvalg) 

o Bestyrelsesmedlem Michael Wium Hansen 2 år (modtager ikke genvalg) 

o Suppleant Finn Christensen 1 år (modtager genvalg) 

o Suppleant Jens Ellekær 1 år (modtager genvalg) 

o Bilagskontrollant ”Leif” Kim Jensen 1 år (modtager genvalg) 

 

I forbindelse med at Frank Vangkilde ikke ønskede at modtage valg, skulle der således findes nye kræfter til 

dette hverv. Efter lidt summen, og forespørgsler, var der 2 kandidater som var villige til at modtage valg. 

 

Der var herefter skriftlig afstemning, hvor stemmer fordelte sig således, idet der ikke var blanke stemmer. 

 (65.117) Søren Hansen 6 stemmer 

 (52.195) Preben K. Larsen 7 stemmer 

 

Da Preben K. Larsen jo var foreningens kasserer, skulle der således findes en til overtagelse af dette hverv. 

Efter lidt summen og snak, hvor ingen ubetinget vil sige ja til valg, blev løsningen at; 

 (51.098) Jens Ellekær accepterede formelt valg i perioden frem til næste generalforsamling, 

dog under forudsætning af at den afgående kasserer var villig/behjælpelig med hvervet, hvilket blev 

accepteret. 
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Herefter skulle der vælges et bestyrelsesmedlem for 2 år, hvor der blev foreslået; 

 (65.117) Søren Hansen 

Der var ikke andre opstillede, og valget skete uden skriftlig afstemning, men ved fredelig konsensus! 

 

Valg af 1. suppleant og bilags kontrollant skete uden skriftlig afstemning, men ved fredelig konsensus! 

Og blev  (51.070) Finn Christensen 1. Suppleant 

 (51.216) Kim Leif Jensen Bilagskontrollant 

 

Valg af 2. suppleant blev ikke gennemført, og er således vakant frem til næste generalforsamling i 2021. 

 

Den nye bestyrelse ser herefter således ud, med angivelse af valgte perioder; 

 

Dommernummer / navn Valgperiode / år => 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

(52.195) Preben Kjølstad Larsen Formand 
Kasserer 

 
X 

X X     

(51.098) Jens Ellekær Kasserer 
2. suppleant 

 
X 

X      

(51.395) Rena Nielsen Bestyrelsesmedlem X X      

(51.065) Bent Christensen Bestyrelsesmedlem X X      

(65.117) Søren Hansen Bestyrelsesmedlem  X X     

(51.070) Finn Christensen 1. suppleant X X      

(??.???) Vakant 2. suppleant        

(51.216) Kim Leif Jensen Billagskontrollant X X      

 

6: Vedtægtsændringer: 
Ingen bemærkninger 

 

7: Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog uændret altså 200 kr. for aktive og studerende og 100 kr. for passive medlemmer der 

ikke fløjter aktivt. 

Forslaget blev vedtaget 

 

8: Indkomne forslag: 
Ingen 

 

9: Ledigt punkt: 
Ingen  

 

10: Ledigt punkt: 
Ingen  

 

11 Generelt: 
Ingen bemærkninger 

 

 

Til slut takkede dirigent og afgående formand for rimelig god ro og orden.  


