
 
 

Referat af ordinær Generalforsamling – Roskilde Håndbold 

Onsdag den 29. september 2021 
 

Tilstede: Bestyrelsen & Poul Lindor Nielsen 

Fraværende: Bestyrelsesmedlem Anne Bang Andersen (p.t. sygemeldt) 

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 Klarskov modtog ordet og bad Generalforsamlingen holde 1 minuts stilhed for de Roskilde 

Håndbold medlemmer og venner, vi desværre har mistet i det forgangne år: Tove Kold Hansen, Pia Bruhn-

Jensen, Maj-britt Asmussen, Palle Sundstrøm, Axel Herløv og Jens Aage Andersen. 

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

kommentarer til den udarbejdede beretning. 

Poul Lindor Nielsen roste den positive ånd i den skriftlige beretning. 

 

Aflæggelse af regnskab 
Jakob Møldrup gennemgik årsregnskabet (vedlagt som bilag 2).  

Årsregnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen. 

 

Forelæggelse af budget til orientering  
Lisbeth Klarskov orienterede om budget 2021/22 (vedlagt som bilag 3). 

Generelt er det et forsigtigt budget, hvor indtægter er sat lavt, og omkostninger er sat højt. Der er 

budgetteret med et lille overskud. 

Budgettet er forhøjet på primært det sportslige område. Herunder også de forøgede udgifter som følge af 

Herrernes oprykning til 1. division. Udgifter som forventes dækket af blandt andet et større sponsorbidrag 

samt indtægtsgivende aktiviteter.  



 
 

Poul spurgte til sponsorindtægter, som budgetmæssigt er forhøjet med ca. 20% i forhold til sidste år. 

Festivalen er ikke indregnet indtægtsmæssigt, da indtægterne herved først ligger i næste regnskabsår. 

 

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 fastholder de nuværende kontingentsatser for det kommende år. 

 

Valg til Bestyrelsen  
Følgende medlemmer var på valg: 

• Jette Bitsch – modtog genvalg for 2 år 

• Katrine Ohlendorff – modtog genvalg for 2 år 

• Christian Hjortgaard – ønskede af arbejdsmæssige årsager ikke genvalg. Christian fortsætter dog på 

damesiden i forhold til Elitecenteret.  

Bestyrelsen anmodede Generalforsamlingen om tilladelse til at supplere Bestyrelsen med 1-2 medlemmer i 

det kommende Bestyrelsesår. Generalforsamling accepterede dette. 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende Bestyrelsesmøde. 

 

Valg af revisor 
BDO blev valgt som revisor 

 

Evt 
Lisbeth gav først og fremmest en stor tak til Bestyrelsen for dennes indsats i det forgangne år.  

Lisbeth gav en tak til Poul Lindor for det nye skilt på Klubhuset. 

Lisbeth takkede Christian for den store indsats i Bestyrelsen og ønskede ham held og lykke i den videre 

færd. 

Endelig en stor tak til dirigenten for at føre os godt igennem.  

 

 

Referent – Lise Dall Eriksen 


