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Referat af Blovstrød Håndbolds generalforsamling  
Tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 19.30 i Blovstrødhallen. 
Referent: Lisbeth Jørgensen 
 
 
1. Valg af dirigent 

Helena Theter blev valgt til dirigent. 

 

2. Formanden aflægger beretning 

Beretningen er vedhæftet. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af foreningens tillidsposter 

 Valg af formand (vælges for to år). Lene Norden genopstillede og blev genvalgt. 

 Valg af bestyrelsesmedlem (vælges for 2 år). Jesper Bruun genopstillede og blev 

genvalgt. 

 Valg af bestyrelsessuppleant (vælges for et år). Lars Rasmussen genopstillede og 

blev genvalgt. 

 Valg af revisor (vælges for 2 år). Helena Theter genopstillede og blev genvalgt. 

 Valg af revisorsuppleant (vælges for et år). Kent Espersen genopstillede og blev 

genvalgt. 

Bestyrelsen består herefter af: Lene Norden, formand. Lisbeth Jørgensen næstformand. 
Henning Blak Pedersen, kasserer. Jesper Bruun, best.medlem. Lars Rasmussen, 
best.suppleant. 
Revisor: Helena Theter og revisorsuppleant: Kent Espersen. 
 

 
6. Eventuelt 

Ingenting under evt. 

 
Referat slut / Lisbeth Jørgensen 
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Less is more 
Formandens beretning ved Blovstrød HFs ordinære generalforsamling 2018 

 

Less is more kan man godt betegne Blovstrød Håndbold Forening. Vi er en lille solid klub, med få – 

men stærke – tilbud til vores medlemmer. 

 

Håndboldafdelingen består af U12-holdet, drenge fordelt på tre årgange 2005-2007. Det er en stor 

succes. Der er god holdånd og masser af sejre. Holdet fulgte forrige års sejr i Rudersdal Cup op med 

en flot 2. plads sidste år – men nu var vi også rykket op som 1. års U12’ere. Den får en skalle igen til 

næste år, når vores finalemodstandere fra FIF er rykket op som U14. Vi har hold i B- og C-rækken, 

og ligger på en suveræn 1. plads i B-rækken med maximum-point. I C-rækken har vi haft nogle tætte 

kampe mod nogle af de andre tophold, men løb med en sejr på 18 mål i søndagens kamp. 

 

Motorik og Bold™ , som er et tilbud til børn med motoriske udviklingsforsinkelser, går nu ind i sit 8. 

år. Nogle har været med fra begyndelsen af – andre er kommet til hen ad vejen. Alderen på de 

deltagende børn er gennemsnitligt steget gennem årene, og det betyder, at vi dyrker en del holdsport 

til træningerne, så børnene har stiftet bekendtskab med både håndbold og kids volley og vi tager 

snart fat på hockey. 

 

Vores outdoor-fitness-tilbud ’ACT’ havde 5-årsjubilæum I sommer – og her kan man vist godt 

tillade sig at sige ’still going strong’. Udover talstærkt fremmøde hver uge har vi en stærk holdånd og 

masser af sjov. Og ja, så er vi - og sikkert også vores immunforsvar - blevet meget stærkere i løbet af 

de fem år, som vi nu har trænet udendørs. Vi har løbende udvidet med nye redskaber, så træningen 

kan varieres. De nye redskaber kommer desuden klubbens øvrige hold til gode, enten som 

opvarmning til træningen eller som en del af selve træningsprogrammet. 

 

Det står efterhånden lysende klart for os og de to andre håndboldklubber i kommunen, at et tættere 

samarbejde er vejen frem i Allerød. Vi har derfor genoptaget den proces om én samlet 

håndboldforening i Allerød, som vi igangsatte for godt et år siden, og som af forskellige årsager har 

været i bero i en periode. Der er positive holdninger fra alle tre bestyrelser. Vi har aftalt at mødes 

igen om processen, når alle tre klubber har haft lejlighed til at drøfte det på deres respektive 

generalforsamlinger. 

 

Også økonomien i klubben er stærk. Trods investeringer i forskellige redskaber kommer vi ud af 

2017 med et ret pænt overskud. Det vil kassereren redegøre nærmere for senere. 

 

Medlemstallet har været stabilt fra 2016 til 2017, helt præcist en tilvækst på to medlemmer. Vi har 

mistet nogle af vores herre senior-spillere, som har spillet på holdfællesskabet med Lynge. Men hvad 

vi tabte på karrusellerne, vandt vi på gyngerne, særligt ACT og U12 har fået flere medlemmer. 

 

Less is more – og derfor vil jeg slutte denne beretning med at takke medlemmer, forældre og andre i 

og omkring klubben, samt Annette og Palle i hallens cafeteria for den opbakning, som vi oplever at 

få fra jer. Det er derfor, at denne lille klub er så stærk. Jeg vil også takke de øvrige i bestyrelsen for 

godt og smidigt samarbejde. Vi er klar til endnu et år i kamptøjet. 

 

Tak for ordet. 

 

Lene Norden 

Formand 


