Håndboldafdelingens ordinære
GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19:30
i Blovstrødhallens cafeteria
Referat
1. Valg af dirigent blev
Helena blev valgt
2. Formanden aflægger beretning
Vedlagt referatet
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 næstformand: Lisbeth Jørgensen genopstillede og valgt for to år

•

Valg af kasserer: Henning Blak Pedersen genopstillede og valgt for to år

•

Valg af et bestyrelsesmedlem: Tina Lilholm-Heie stillede op og blev valgt for den
resterende del af valgperioden, dvs. et år)

•

Valg af bestyrelsessuppleant: Lars Rasmussen genopstillede og valgt for et år

Bestyrelsen består herefter af:
Lene Norden, formand - Lisbeth Jørgensen, næstformand - Henning Blak Pedersen, kasserer
- Tina Lilholm- Heie, best.medlem - Lars Rasmussen, best.suppleant

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
•

Valg af revisorsuppleant Susanne Frost stillede op og blev valgt for et år

•

Eventuelt

Der var intet under dette punkt.
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Floss
Formandens beretning ved Blovstrød HFs ordinære generalforsamling 2019
Floss er navnet på den virale sejrsdans fra computerspillet Fortnite, som mange andre sportsgrene
og -udøvere har taget til sig, når de skal vise deres glæde over en flot scoring eller en sejr. Floss er i
den grad også nået til Blovstrød, og der er blevet floss’et ved mange lejligheder i 2018.
På U12-holdet har vi godt 20 drengespillere. Nye er kommet til i efteråret, nogle stykker er stoppet
for at prioritere andre sportsgrene. Det er nogle ambitiøse spillere – og forældre – og vi har meldt
holdet til i A-rækken for første gang. Niveauet er derfor hævet betydeligt, men efter en hård start i
efteråret, er vi ved at lære det også, og vi er sluttet af med nogle rigtig gode kampe og nogle sejre –
og ikke mindst masser af flot håndboldspil. Det har været rigtigt at stille nogle større krav til
spillerne ved at rykke dem op i A-rækken.
I september deltog vi igen i Rudersdal Cup, som er en årlig turnering, der afvikles i Birkerød og
Holte med overnatning på Birkerød Gymnasium for alle holdene. Vi genvandt førstepladsen efter i
2017 at være blevet slået i finalen af FIF. Men som vi sagde dengang: ”Den pokal er kun til låns. Vi
skal have den tilbage igen til næste år, når vi er blevet 2.års-U12’ere.”
I juleferien var holdet til Julecup i Helsinge. Her overnattede vi i en af spillernes sommerhus, og der
var god tid til hygge og socialt samvær om mellem kampene og om aftenen. Vi fik en flot 2. plads
efter en nervepirrende finalekamp mod Slagelse, som vi desværre tabte med to mål. Det gode spil
og det sociale samvær ved disse stævner er med til at sikre den gode holdånd, og det er fantastisk at
opleve spillerne sammen både på og uden for banen.
Der er også en helt eminent opbakning fra forældre og lokale bedsteforældre, som tropper trofast op
til hver en kamp – ude såvel som hjemme – og også gerne hjælper til ved dommerbordet og med
andre praktiske ting.
Vores U9-hold har lige fejret 1-års jubilæum. De er så småt begyndt at deltage i stævner, som jo er
det, som det hele handler om. Holdet er blevet til via forældrekræfter, og nogle af U12’erne er
hjælpetrænere for de nye spirer. Det glæder mig, at så mange tager del i foreningslivet.
Vores motorikhold Motorik og boldTM, som er et tilbud til børn med motoriske
udviklingsforsinkelser, måtte vi desværre lukke efter 7½ år. Deltagerne er efterhånden blevet så
store, at efterskole og andre interesser gør det svært at passe træningen. Vi har i stedet konverteret
holdet til et løbehold. Det har givet nye medlemmer på holdet – og også her er en forælder trådt til
som frivillig hjælper. Vi har dog valgt at holde løbeholdet ude af forenings-regi, da det ikke er
tanken, at vi skal konkurrere med vores lokale løbeklub Blovstrødløverne.
På seniorsiden har vi tilbuddet om funktionel træning og crossfit, som vi kalder ACT – Avanceret
Cirkel Træning. Det foregår udendørs hver mandag og torsdag – året rundt og i al salgs vejr. Her
trækker vi medlemmer både fra Blovstrød og fra omegnen. Holdet har kørt i 6½ år, og der kommer
fortsat nye til. Vi tror, at det tiltrækker mange at være udendørs, og samtidig er det et fleksibelt
tilbud, som gør det let at passe ind i medlemmernes øvrige dagligdag. Og ikke mindst er humøret
højt til træning. Vi har desuden startet en tradition med at kåre ”Årets ACT’er” til vores årlige
juleafslutning. Endvidere har vi en hyggelig tradition med særlig jule- og nytårstræning den 24. og
31. december kl. 10-11, så vi kan ønske hinanden god jul og godt nytår.
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I december fik vi en ny samarbejdspartner, idet de nye cafeteriaforpagtere så småt gik i gang. Det er
dejligt, at der igen er mulighed for at købe noget i cafeteriet – også for vores modstandere, som er
kaffetørstige, når de kommer anstigende til kamp søndag morgen kl. 9. Vi synes, at samarbejdet
med de nye forpagtere er begyndt rigtig godt, og vi glæder os til at fortsætte det.
Dialogen med de øvrige håndboldklubber i kommunen om et stærkere samarbejde er genoptaget, og
på denne generalforsamling vil jeg gerne vejre stemningen for, at vi tager det næste skridt i den
dialog. Vores tanker er, at der fortsat skal være lokale tilbud til de yngste årgange – dem, som ikke
selv kan transportere sig til andre haller – mens vi på de ældre årgange og seniorsiden vil prøve
noget fælles. Hvilken alder, det skal skille ved, har vi ikke lagt os fast på, men der kommer et
naturligt tidspunkt, hvor nogle falder fra, når skole og ungdomsliv gør, at man som ung skal vælge,
hvilke af sine mange fritidsaktiviteter, man kan nå, og hvilke man må vælge fra. Når det sker, har vi
brug for hinanden på årgangene klubberne imellem.
Jeg vil gerne slutte af med at takke forældre og andre omkring foreningen for det store engagement
og den fantastiske opbakning. Det er virkelig noget at glæde sig over. Også tak til de øvrige i
bestyrelsen for at tage endnu en tørn. Det er dejligt at have været sammen med jer om dette arbejde
så længe, så vi kender hinanden og er gode til at fordele opgaverne imellem os. Tak til Jesper, som
træder ud af bestyrelsen, og vi glæder os til at byde velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem, når vi
har haft vores valghandling senere på aftenen.
Slutteligt vil jeg sige tak for ordet – og ikke mindst tak for endnu et dejligt år i foreningen. Det
fortjener en applaus – og måske en floss-dans, hvis I er friske på det. ☺
Tak for ordet.
Lene Norden
Formand
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