Referat af ordinær Generalforsamling – Roskilde Håndbold
Mandag den 28. september 2020
Tilstede: Bestyrelsen, Stian Christensen, Thomas Kagan og Poul Lindor Nielsen
Lisbeth bød velkommen til Roskilde Håndbolds ordinære Generalforsamling.

Valg af dirigent
Jakob Møldrup blev valgt. Jakob takkede for valget.
Dirigenten fik forsamlingens godkendelse af, at Generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt.

Valg af referent
Lise Dall Eriksen blev valgt.

Aflæggelse af beretning
Lisbeth Klarskovs gav et resume af sin skriftlige beretning (beretning vedlagt som bilag 1)

Aflæggelse af regnskab
Anne Bang Andersen gennemgik årsregnskabet (vedlagt som bilag 2).
Årsregnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

Forelæggelse af budget til orientering
Anne Bang Andersen orienterede om budget 2020/21 (vedlagt som bilag 3)
Budget er nu med posteringer på et detaljeringsniveau, som Bestyrelsen kan styre efter.
Sponsorer – er opdelt i økonomiske sponsorater og ydelsessponsorater og fremgår således både på
indtægts- og udgiftssiden.
Generelt er det et forsigtigt budget, hvor indtægter er sat lavt, og omkostninger er sat højt.

Thomas Kagan spurgte ind til eventuelle indtægter fra RÆM til leje af klubhus. Lisbeth Klarskov orienterede
om, at der er indgået en samarbejdsaftale med RÆM omkring anvendelse af klubhus
Stian Christensen spurgte til, hvor stor en del af sponsorindtægterne, der allerede er tegnet. Hertil svarede
Anne, at der pt er tegnet aftaler for 1,4 mill, og at det er sponsorudvalgets forventning, at de sidste 300.000
kommer i budgetåret.

Thomas mindede om, at vi til enhver tid skal huske at bruge sponsorernes navne, hvor vi overhovedet kan.
Vi skal generelt blive bedre til at promovere vores sponsorer. Jakob nævnte i denne sammenhæng, at vi
gerne vil fokusere på og løfte PR-delen i Klubben fremadrettet.
Poul spurgte ind til den finansielle status. Likvide midler per 30/6 samt andre tilgodehavender. Sidstnævnte
dækker over en periodeforskydning. Det er Bestyrelsens opfattelse, at vores likviditet generelt er god og
tilstrækkelig.

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indsendt til Bestyrelsen i tide (senest 3 uger før Generalforsamlingen), hvorfor der ikke var
forslag til behandling.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog følgende ændringer til kontingent med øjeblikkelig virkning i indeværende sæson:
Lisbeth motiverede følgende kontingent reguleringer:
Trup
Tumlinge (3-5 år)
Mini
U8/U9
Baby
Lykkekids/Multi

Nuværende
kontingent
350
600
1.300
250
250

Fremtidigt
kontingent
500
800
1.000
400
400

Kontingentsatser er blevet sammenlignet med andre idrætsgrene for tilsvarende aldersgrupper. Både i
forhold til disse samt i forhold til andre sammenlignelige håndboldklubber, ligger vi stadig lavt.
Forslaget blev vedtaget.

Valg til Bestyrelsen
Følgende medlemmer var på valg:
•
•
•
•

Lisbeth Klarskov – modtog genvalg for 2 år
Jakob Møldrup – modtog genvalg for 2 år
Lise Dall Eriksen – modtog genvalg for 2 år
Anne Bang Andersen – modtog genvalg for 2 år

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende Bestyrelsesmøde.

Valg af revisor
BDO blev valgt som revisor

Evt
Thomas Kagan: Spurgte til status på strategi-arbejdet, specielt med fokus på hvad strategien er for vores
seniorer, samt hvad vi kan fortælle vores partnere.
Jakob ridsede hidtidig tidslinje op. Bestyrelsen har været samlet til strategi-seminar med mål og visioner.
Her blev nøgleinteressenter identificeret, bl.a. trænere, sponsorer, ledere etc. Herefter var det planen at gå
videre med involvering af disse interessenter. Væsentlige årsager til manglende fremdrift har bl.a. været
trænerkabalen var ikke på plads samt Corona. Thomas opfordrede til, at arbejdet blev genoptaget. Flere
sponsorer efterspørger strategien.
Stian spurgte ind til anvendelsen af Conventus og opfordrede til, at Bestyrelsen undersøger, om vi udnytter
værktøjet fuldt ud eller om et eventuel skifte kunne være fordelagtigt.
Thomas orienterede om, at der er planer om at bruge billetsalg.dk til håndtering af sponsorarrangementer.
Thomas opfordrede til at starte rekruttering af trænere/ledere tidligere, så vi kan være på plads til
sæsonen. Hertil svarede Lisbeth, at det er et af Bestyrelsens identificerede indsatsområder
Lisbeth Klarskov takkede endnu engang trænere, ledere, frivillige, forældre i Roskilde Håndbold for den
store indsats, som alle yder.
Også en stor tak til de fremmødte samt til den øvrige bestyrelse for indsatsen gennem året, der gik.
Endelig en stor tak til dirigenten for at føre os godt igennem.

Referent – Lise Dall Eriksen

