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Referat af Blovstrød Håndbolds generalforsamling  
Tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 19.30, digitalt på Teams. 
Referent: Lisbeth Jørgensen 
 
 
1. Valg af dirigent 

Helena 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 næstformand (vælges for to år). Lisbeth Jørgensen genopstillede og blev 

genvalgt. 

• Valg af kasserer (vælges for 2 år). Henning Blak Pedersen genopstillede og blev 

genvalgt.   

• Valg af bestyrelsessuppleant (vælges for et år). Mads Espersen genopstillede og 

blev valgt. 

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

genvalgt. 

Bestyrelsen består fortsat 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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Foreningssind 
Formandens beretning ved Blovstrød HF’s ordinære generalforsamling 2021 

 

Året 2020 blev et meget anderledes år. Corona-pandemien satte ikke bare en stopper for vores skole 

og arbejde, men også for vores fritids- og foreningsliv. Vi er gennem hele krisen blevet opfordret til 

at udvise ”samfundssind”. Så meget, at samfundssind blev årets ord i 2020. Det betyder, at vi står 

sammen, løfter i flok og sætter hensynet til samfundet højere end egne interesser. Og det gør vi 

naturligvis gerne, så vi kan holde smittespredningen nede. Også selvom det har slidt på os, og vi har 

måttet lide afsavn både i hverdag og fritid. 

 

Jeg synes derfor, at det er på sin plads at introducere ordet ’foreningssind’. Foreningerne har i store 

dele af 2020 også måttet lukke ned for deres aktiviteter. Det tærer på det fysiske og psykiske 

velbefindende ikke at kunne mødes om sin interesse og dyrke sin sport og sit holdfællesskab. Det 

har betydet skuffelser over aflyste træninger og stævner og manglende samvær med 

holdkammeraterne. 

 

Vi har fra klubbens side forsøgt at udvise foreningssind og levere det bedste, som var muligt inden 

for de gældende restriktioner. I sommer flyttede håndbolden udendørs, og alle hold, både håndbold 

og outdoor-fitness, blev delt op i mindre grupper for at overholde forsamlingsforbuddet. 

Træningsudstyr blev udlånt til medlemmerne, så de kunne følge ugentlige træningsprogrammer 

hjemmefra. 

 

I en kort periode i efteråret kunne vi glædes over at være tilbage til det normale igen, inden vi så 

atter blev enten lukket ned eller omfattet af nye restriktioner.  

 

Men det har også været ganske lærerigt at se, hvor meget vi faktisk kunne gøre, og hvor alsidige vi 

har været i tilrettelæggelsen af træningen. Samtidig har vi udnyttet de stille perioder til at få 

omorganiseret vores udendørs træningsudstyr og fået det hele samlet og mere lys sat op, så vi kan 

udnytte redskaberne bedre i den mørke tid på året.  

 

Vi kan også glæde os over, at økonomien i klubben stærk. Og corona-krisen har ikke fået os til at 

grave dybt i lommerne på træningsbukserne. Ej heller har vi haft brug for hjælpepakkerne, som blev 

etableret til foreningerne. Dels fordi vi har sparet lidt udgifter og tilmeldingsgebyrer til diverse 

turneringer og stævner, dels – og i særdeleshed – fordi medlemstallet har været stabilt. 

 

Denne opbakning er vi meget taknemmelige for. Vi påskønner jeres loyalitet og velvilje. Det er 

også at udvise foreningssind. 

 

Så krisen har heldigvis ikke gjort klubben fattigere – kun en masse erfaring rigere. Og det er et godt 

udgangspunkt, når vi kan genoptage vores aktiviteter på fuldt niveau.  

 

Desværre blev nedlukningen for svær for vores nye cafeterieforpagtere, og de tog sidst på året den 

svære beslutning at opsige forpagtningsaftalen. Det er et stort tab. Tina og Martin var i både i 

hånden og i ånden de perfekte forpagtere. Blovstrødhallens brugerråd sendte sidst på året en 

særskilt henvendelse til kommunen om hjælp til forpagterne, så de kunne fortsætte, men desværre 

uden held. Derfor skal der nu findes nye forpagtere. Vi ønsker Tina og Martin alt det bedste og 

håber, at vore veje krydses igen. 
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Jeg vil gerne slutte med at takke alle jer – medlemmer, forældre og andre rundt om foreningen – for 

den store opbakning til foreningen. Jeres opbakning er altid vores vigtigste aktiv – og i 2020 har den 

så alligevel været endnu vigtigere. Det er ægte foreningssind. I forlængelse heraf vil jeg også gerne 

takke U15-drengenes forældre, som stod bag den indstilling til Dansk Håndbold Forbund, der 

nominerede mig til frivilligprisen som Håndboldens Hverdagshelt. Det blev jeg meget rørt over. 

 

Til mine bestyrelseskolleger vil jeg også sige tak for et anderledes og udfordrende år. Vi har i 2020 

”set” lidt mere til hinanden – ikke i bestyrelseslokalet, men i det virtuelle rum. Vi har vendt 

synspunkter og muligheder, og det har været nogle sunde drøftelser om emner, som vi aldrig havde 

forestillet os at skulle tage op. Vores udgangspunkt har ikke nødvendigvis været det samme, men vi 

er altid nået til enighed om beslutninger og retning. Mon ikke det også skyldes vores foreningssind? 

 

Tak for ordet. 

 

Lene Norden 

Formand 

 


