Generalforsamling Allerød Håndbold Klub tirsdag den 27. Marts 2018
Tilstede; Pernille, Jimmy, Jette fra den afgående bestyrelse:
Øvrige: 14
1) Valg af dirigent: Pernille Kreiser blev valgt.
2) Fremlæggelse af årsberetning ved formand Jette K. Nord. Flot fremgang i medlemstal til primo
2018 at være 223 medlemmer, hvilket er rekord for medlemstal. Sponsorudvalg har været svært
arbejde, da de lokale butikker ikke støtter særligt meget op omkring den lokale sport. Der har
været samarbejde med de øvrige lokale håndboldklubber, da det er svært at skaffe spillere nok.
Desværre er der ikke lige nu ungdomsspillere i de øvrige klubber, hvorfor der ikke er grundlag for
holdfællesskaber lige nu og den kommende sæson. Halpersonalet er skåret i ressourcer som led i
Allerøds kommune besparelser, hvorfor der skal varetages oprydning af holdene og trænere,
men dette kunne vi alle blive bedre til.
3) 3-4 Fremlæggelse og godkendelse af klubbens reviderede årsregnskab 2018, samt fastsættelse af
medlemskontingent: Der fremlægges årsregnskab med et positivt resultat for året på 23.317
kroner. Jette fremlagde årsregnskab ’17 og budget ’18. Skyldige omkostninger 23.108 kroner er
manglende udlæg til trænere med mere. Der blev spurgt ind til skyldige kontingenter for ’16 og
’17. Regnskabet blev godkendt. Budget 2018: budgettet er bragt i balance med et årsresultat på
350 kroner. Budgettet blev enstemmigt godkendt med nuværende kontingentsatser. Der blev talt
om honorar/løn til ungdomstrænere. Personlige udviklingsforløb kunne være en “løn” hvor
trænerne får kompetencer som løn.
4) 5) vedtægtsændringer: ændringen vedrører indkaldelse til generalforsamling via medier som er
gældende med holdsport og hjemmesiden. Det blev vedtaget:
5) 7) valg til bestyrelsen:
Den siddende bestyrelse går alle af, grundet mange forskellige årsager: der er ikke tale om at der
smækkes med døren, men efter 2-4 år i bestyrelsen og med mange
Følgende stiller op:
Tim Tyron
Jesper Sander
Peter Lilje
Kim Rasmussen
Stig Albeck
Mette Melhaven
Karin Due Spangsberg
Kenn Brun
Aien Jabell
Jacob Frydendal Clausen
Lisbeth Lindhart supp.

Hjælp til enkeltsager:
Faxe cup
Lotteri
Aktiv fritid – Lisbeth Lindhart

Der kommer forslag om at den nye bestyrelse, efter nogle møder, melder ud hvad og omfanget
der er behov fra

Marianne Palme, melder sig som hjælper til sponsorarbejde.

9) valg af revisor: Jette Kruse Nord

Evt:
Trænersituationen ser ud som vanligt, der mangler cirka 50%

Tak for opbakningen – og tak til trænerne for deres store indsats

