Referat af Blovstrød Håndbold Forenings generalforsamling
Tirsdag d. 4. februar 2020 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). Tina Lilholm-Heie genopstillede og
blev genvalgt.

•

Valg af bestyrelsessuppleant (vælges for et år). Mads Espersen opstillede og blev
valgt.

•

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

•

Valg af revisorsuppleant (vælges for et år). Susanne Frost genopstillede og blev
genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af: Lene Norden, formand. Lisbeth Jørgensen
næstformand. Henning Blak Pedersen, kasserer. Tina Lilholm-Heie, best.medlem.
Mads Espersen, best.suppleant.
Revisor: Helena Theter og revisorsuppleant: Susanne Frost.

6. Eventuelt
Ingenting under evt.
Referat slut / Lisbeth Jørgensen
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Hvad end du er, vær en god en
Formandens beretning ved Blovstrød HFs ordinære generalforsamling 2020
”Hvad du end er, vær en god en”, har Abraham Lincoln sagt. Og det er faktisk et godt billede på
Blovstrød HF. Vi er en lille solid klub, med få – men gode – tilbud til vores medlemmer. Vi har
andre tilbud end håndbold – men de er også gode.
Håndboldafdelingen består af U7-holdet og U13-holdet. U7’erne er nogle glade, friske børn, der
møder trofast på hver lørdag til træning. Udover to aktive forældretrænere, så har de også god hjælp
fra to U13-spillere, som er hjælpetrænere. Det er skønt med frivillige i alle aldre.
U13-holdet har eksisteret siden 2010, og flere har været med lige fra start. Selvom nogle er faldet
fra, er der løbende kommet spillere til, så vi er 19 spillere i dag – dvs. faktisk to hold. I sæsonen
2018-19 prøvede vi kræfter med A-rækken for første gang. Det blev en hård debut, men efter nytår,
hvor turneringen bliev brudt op, og puljerne blev dannet efter placering i efteråret, fik vi nogle rigtig
fornuftige kampe. I efteråret turde vi derfor godt melde et A-hold til igen – og her har vi både sejre
og nederlag, og ikke mindst nogle rigtig gode kampe. I C-rækken må vi indrømme, at vi er
overkvalificerede. Men til gengæld har det været fint til at spille nye spillere ind på holdet. Vi
deltager derudover i diverse stævner – som regel med placeringer i toppen.
Så det er med stolthed, at vi nærmer os 10 års-jubilæet for holdet. Vi holder dog lidt kontakt med
naboklubben Allerød, da vi forudser, at vi på et tidspunkt får brug for hinanden.
Vores outdoor-fitness-tilbud ’ACT’ kører nu på 8. sæson. Hvor vi i de første syv sæsoner har
oplevet regnvejr fem gange i alt, har vi i efteråret oplevet fem træninger, hvor det ikke har regnet –
mere eller mindre. Men end ikke vejret holder medlemmerne fra at komme. Det stærke sammenhold
og høje humør, den friske luft og god træning holder sammen på holdet og holder os stærke. I
slutningen af året købte vi flere redskaber ind, så træningen kan varieres. Redskaberne er finansieret
af en del af det rådighedsbeløb, som bruger af Blovstrødhallen får fra kommunen.
Også økonomien i klubben er stærk. Bestyrelsen er faktisk ved at overveje, om vores formue skal
arbejde lidt bedre for foreningen end ved at stå på kontoen i banken.
Medlemstallet har været stabilt de senere år. Vi har fra bestyrelsens side ikke taget initiativ til en
udvidelse, da vi mener, at nye hold, trænerkræfter og haltider må følges ad. Det duer ikke at lykkes
kun med det ene eller to elementer.
Vi har fået et supergodt samarbejde med de nye forpagtere af cafeteriet. De er servicemindede,
hyggelige og hjælpsomme. På U13-holdet har vi indført en tradition med at spise i hallen efter
træning de første mandag i måneden. Forældre og søskende deltager også.
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Som forening prøver vi at leve op til Abraham Lincolns kloge ord – og vi oplever, at det er
gensidigt, nemlig at medlemmer og forældre giver stor opbakning til og viser stort engagement i
det, som vi gør. Så sammen synes vi, at vi formår at være gode. Det giver mig anledning til på
bestyrelsens vegne at takke medlemmer, forældre og andre i og omkring klubben, samt Tina og
Martin i hallens cafeteria for opbakningen. Jeg vil også gerne takke de øvrige i bestyrelsen for godt
og smidigt samarbejde. Jeg synes virkelig, at vi er gode.
Tak for ordet.
Lene Norden
Formand
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