Referat af generalforsamling 2012 i Gadstrup Håndbold.
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 9. februar 2012 kl. 19.30 i Ramsøhallens
mødelokale. Udover bestyrelsen var der pænt fremmøde fra dame senior, en enkelt herre senior
og en enkelt holdleder.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
Tine Hansen blev valgt som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i
tide (Susanne fremviste annonce fra lokalavisen). Flemming Boelt blev valgt som referent.
2. Valg af stemmetæller
Pernille Gadbert blev valgt.
3. Formandens beretning (Susanne Skjold Petersen)
Ja så er der gået endnu et år i Gadstrup Håndbold. Det har været et år med masser af
udfordringer på den ene eller anden måde.
Tak til alle jer trænere, holdledere og holdejer, der bruger jeres tid til at gøre en forskel for
Gadstrup Håndbold, det er en fornøjelse at I er med til at gøre en forskel. Det kan tage meget
tid at få det hele til at gå op i en større enhed.
Det ser desværre ud til at der kommer en del udfordringer for den kommende sæson for
ungdomsafdelingen.
Lotte og Jeanette vælger at forlade trænerposten for U6/U8, da der er mange som rykker op
til U10. Lars vil gerne træne de kommende U 10’er og lave en seance med Gadstrup
Fritidscenter for at få nye U6/U8 spillere.
Trænerteamet for U10/U12 pigerne følger med. Vi får så kun U12 piger. Holdet blev trukket fra
SHF efter jul, da de fik for meget modstand trods laveste pulje. Vi vælger stævner i stedet for i
foråret 2012. Da vores træner (Bo) for U10 drenge forlod klubben før sommerferien fik det
desværre også drengene til at vælge enten at flytte til Roskilde eller spille fodbold. Rygtet
siger, at det var fordi der ikke var nogen træner til dem, men det var der – også træningstid.
U 16 drenge er også slut til sommer. Nick har heldigvis tilbudt sin hjælp som træner for Dame
Senior - tak for det og tillykke med jobbet.
Dame Senior har kunnet mønstre to hold: ét for de unge og ét for de unge mødre, det er rigtig
dejligt, at vi har spillere, der vender tilbage til byen og vælger håndbolden. Torben har haft
nok med at holde styr på 2 herrehold. Tak for dit store arbejde, det har ikke været den
nemmeste trænertjans. Old Girls har trænet sammen med Dame Senior, men ikke med det
store fremmøde. Old Girls er kommet igennem første del af sæsonen uden at aflyse kampe.

Tak til Morten, Rasmus og Torben fordi I ville dømme når det kneb med dommere.
Næste sæson bliver der desværre huller i ungdomsafdelingen. Hvordan vi får flere
ungdomsspillere U-12/U-16 ved jeg desværre ikke, men det må bestyrelsen arbejde med og
måske også med hjælp fra HRØ (SHF). Efter denne generalforsamling er en af de første
opgaver for bestyrelsen at lave en plan over de hold, der vil være til den kommende sæson.
Den traditionelle juleafslutning fik vi også holdt. Der var rigtig mange, der havde lyst til at have
en hyggelig eftermiddag. Tak til julemanden, der trofast kom forbi igen i år, og til Søren, der
stod i spidsen for planlægningen. Tak til Daglig Brugsen for slikposer og Alice i cafeteriaet der
sørgede for pølser og brød. Bestyrelsen havde valgt at afholde senior afslutning samme dag.
Der var mødt en pæn skare frem og vi havde en hyggelig aften med pakkeleg, gløgg og
æbleskiver.
Til foråret 2012 holder vi afslutning for ungdomsafdeling en eftermiddag, mens vi arbejder på
at holde seniorafslutning en lørdag aften i cafeteriaet med mad og drikke.
Bestyrelsen vil gerne have indført en jule- og sæsonafslutning tradition.
Udover de mange timer til træning og kamp i klubben var der også spillere, der havde lyst til at
hjælpe til udenfor banen.
Årets højdepunkt i byen er den årlige halfest, der er kommet for at blive. Uden et tæt
samarbejde med Gadstrup Fodbold var det heller ikke muligt for klubben at tjene en skilling til
kassen. Der er spillere, der dels deltager i festen, men også giver et nap med så det fungere,
når der skal festes. Tak for det – det giver gode penge i klubben pengekasse.
Vi har også et team, der arbejder mange timer på årets Roskilde Festival. De omkring 70
medarbejdere sørger for bad og toiletter er i orden og tjener gode penge til klubben. Det luner
på bundlinjen. Det er fantastisk arbejde der gøres i næsten 14 dage.
Som noget nyt fik vi en ny opgave om at tømme skraldespanden og kigge efter toiletter under
Roskilde Air show, desværre druknede det i regn lørdag og søndag var derfor en overkommelig
opgave, men da regnen var stoppet måtte vi lige bruge en aften på at fjerne det sidste skrald.
Det gav lidt i kassen. Vi håber på at kunne få tjansen igen i 2013.
Tak til alle de frivillige, der gider bruge tiden på andet end håndbold.
I 2011 kunne vi desværre ikke mønstre at samle en bestyrelse med det antal, der skulle være
ifølge vedtægterne, men vi valgte at få det til at fungere med dem, der blev valgt ind.
På det bestyrelsesmæssige syntes jeg stadig vi har noget at arbejde med:
Vores nyvalgte kasserer Betina valgte at forlade kasserer jobbet midt i året uden at have
bogført et eneste bilag! Det har været dyre lærepenge, derfor har det været en stor opgave at
skulle få regnskabet op i Conventus og bogføre det. Flemming – tak fordi du fik sat regnskabet
op i Conventus. Sammen med Frank fra Motionsklubben, Flemming og Torben fik vi startet
regnskabet i Conventus. Jeg har bogført alt hvad jeg kunne med de udfordringer, der lå i det –

det har ikke været en sej opgave. I 11. time måtte jeg ty til Eva og hun lavede det regnskab,
der fremlægges i dag. Og Tina Tofte underskrev det i går aftes.
Når den nye bestyrelse er på plads skal vi færdiggøre regnskabet i Conventus for 2011.
Herefter starter vi ”rigtig” op og med indmeldelse og kontingenter, der betales via
hjemmesiden, så burde det være nemmere at styre pengekassen.
Vi har startet med at opkræve kontingent for hele sæsonen og det er indtil videre ikke været
det store problem. Spillerne har betalt via netbank, da vores mål med betaling via vores
hjemmeside ikke kunne nå at blive klar. Vi har STADIG spillere, der ikke har lyst til at betale
kontingent. Det skal der arbejdes meget mere håndfast med– hvordan vi gør, må bestyrelsen
lave en strategi for. Vores regnskab viser desværre en alt for stort tilgodehavende af
kontingenter.
Vi har kørt med 4 meget aktive bestyrelsesmedlemmer: Flemming har fået vores hjemmeside
til at fungere. Godt gået. Lone har styret vores rekvisitter – tak Lone, det er rart at der er tape
m.m. i skabet. Torben har holdt Solrød Sport i kort snor og vi har snakket sammen flere gange
om ugen – tak det har været rart at kunne spare med dig, mens jeg har prøvet at bevare
overblikket og lavet opfølgningJeg vil takke jer alle for I har alle gjort det muligt, at få tingene til at fungere. Jeg håber at vi
får flere kræfter ind i bestyrelsen, så arbejdsbyrden kan fordeles og der bliver plads til nye
input.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2011 til godkendelse.
Det har holdt hårdt med at få det færdigt – vi sender en meget stor tak til Eva Frostholm.
Under gennemgang af indtægter blev fremhævet kontingent, halfest, festival.
Under udgifter blev nævnt:
- Trænerudgifter, alle bliver honoreret – nogen mere end andet
- Rekvisitter – der synes som en voldsom udgift – skyldes bla. T-shirt håndboldkaravanen
- 9.000 til kampflytninger – alt for meget – skyldes sene flytninger, jo tættere på jo dyrere
- Brugt penge på annoncer om træningstider, generalforsamling, trænere
- nyt logo
- gaver (chokolade) til trænere/ledere + træningsdragter til trænere/holdledere
- Hensættelser –> halleje
- Tilgodehavende på ca. 20.000 i kontingent – nogen er modtaget efter regnskabsafslutning!!
Regnskabet blev godkendt.
Spørgsmål under regnskabsaflæggelse:
- Hvorfor senior-kontingent dyrere end ungdom? -> svar trænere er dyrere

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog ændringer til vedtægterne, der blev gennemgået af Flemming Boelt.
De største ændringer vedrører bestyrelsens valg og ledelse – kort sagt, en bestyrelse på 5 + 2
suppleanter – kasserer ikke med i bestyrelse (kan evt. være ekstern bogholder).
Derudover er der foretaget sproglige rettelser/præciseringer samt flyttet indhold, så
vedtægterne er mere sammenhængende.
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg til bestyrelse:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
- Susanne Skjold Petersen genopstillede og blev valgt.
- Lone Spliid genopstillede og blev valgt.
- Kasper Rathmann stillede op og blev valgt.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (1 år, da erstatning for udtrådt medlem)
- Camilla Hansen stillede op og blev valgt.
Valg af 2 suppleanter for hvert 1 år
- Torben Christiansen genopstillede og blev valgt.
- Pernille Gadbert stillede op og blev valgt.
Valg af kasserer for 1 år (1 år, da erstatning for udtrådt)
- Det lykkedes desværre ikke at finde en kasserer – alle blev opfordret til at sige til, hvis de
Kender nogen – vi efterlyser én på hjemmeside mm..
Valg af revisor
- Tina Tofte genopstillede og blev valgt.
7. Evt.
Torben orienterede om GIF 100 års jubilæum til september. Det fejres med en uge fyldt med
aktiviteter/foredrag mm. fra de forskellige afdelinger – al træning aflyses den uge – der holdes
både ungdoms- & seniorfest – og der skal bruges hjælpere til bar/musik alt muligt andet – og
meget gerne input angående musik (især til de unges fest).
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