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Referat af Blovstrød Håndbolds generalforsamling  
Tirsdag d. 1. februar 2022 kl. 19.30 i Blovstrødhallen. 
Referent: Lisbeth Jørgensen 
 
 
1. Valg af dirigent 

Anne 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 to år). Tina Lilholm-Heie genopstillede og 

blev genvalgt. 

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

blev genvalgt. 

• Valg af revisor (vælges for to år). Susanne Frost opstillede og blev valgt. 

• Valg af revisorsuppleant (vælges for et år). Svend Blem opstillede og blev valgt. 

 

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

 
6. Eventuelt 

Ingenting under evt. 

 
Referat slut / Lisbeth Jørgensen 
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De næste bedste skridt 
Formandens beretning ved Blovstrød HF’s ordinære generalforsamling 2022 

 

De fleste sportsinteresserede vil nok huske året 2021 for store danske sportspræstationer. Inden for 

håndbolden blev det til en VM-guldmedalje og en OL-sølvmedalje for herrerne og en VM-

bronzemedalje for kvinderne. Fodboldlandsholdet kom næsten i finalen til EM efter en stormfuld 

turnering, og vi leverede også flotte resultater i Tour’en og til OL. 

 

Disse store resultater havde alle deres spæde begyndelse i en sportshal eller på andre træningsbaner 

– og ofte også i en lille landsbyklub. Her har idrætsudøverne fundet glæden ved at udøve deres sport 

og motivationen til at lægge de træningstimer, der skal til, for at blive rigtig god. Og det har også 

krævet beslutninger om at skifte den lille landsbyklub ud med større og mere ambitiøse klubber, 

hvor der er bedre mulighed for at udvikle sig. 

 

Og det er netop det, som de små foreninger i Danmark kan. Og i Blovstrød har vi også leveret en 

række dygtige og ambitiøse håndboldspillere videre til vores større naboklubber. Hertil kommer, at 

tre af vores spillere fra den pågældende årgang er udtaget til talenttræning i Håndbold Region Øst af 

deres nye trænere. Det synes jeg godt, at vi kan være stolte af. Og vi glæder os til at følge vores 

unge stjerner i deres nye rammer, hvor de heldigvis ser ud til at være faldet godt til. De har taget 

deres næste bedste skridt. 

 

I sommer tog en række U9’ere deres første håndboldskridt. Vi har fået knap 20 nye 

håndboldstjerner. De har hurtigt udviklet sig til små håndboldspillere, og der er god energi til 

træningen. De har nu også spillet deres første stævne – og har blod på tanden for mange flere. 

 

Også hos outdoor fitness har vi taget næste skridt. Vi har udvidet vores faste udendørs redskaber 

betydeligt. Vi begynder at få et lækkert outdoor fitness-område, og vi er absolut ikke færdige endnu. 

Vi er godt i gang med endnu et skridt i form af et fitness track rundt om Blovstrød Idrætsanlæg. 

Outdoor-området er til glæde for både vores egne medlemmer og selvtrænere. 

 

Vi har blandt andet investeret i en fitness trappe, som udnytter niveauforskellene i området. Den er 

blevet flittigt brugt siden opsætningen og brugen giver god puls og sved på panden. Dette kan ses 

på regnskabet og er også årsagen til, at vi har et lille underskud i 2021. Det har vi i bestyrelsen valgt 

at prioritere, da klubben har en god og solid økonomi. 

 

Vi har også investeret i lidt teknik. Det skyldes, at vi begyndte med online-træning i februar, så 

både holdboldspillerne og outdoor fitness-folket kunne træne under nedlukningen. Det bliver aldrig 

det samme at deltage på et hold hjemmefra, men det var dejligt at træne sammen, selvom det var 

hjemme fra stuerne og terrasserne. 

  

Jeg vil gerne takke alle rundt om foreningen for opbakningen og for hyggeligt samvær i 

træningstøjet. På trods af corona og et manglende cafeteria har vi alligevel formået at holde sammen 

og holde ved – og også at prioritere den sociale del. I dag er restriktionerne i samfundet ophævet, og 

herfra tager vi forhåbentlig de næste skridt mod den træning, vi kendte før corona. Vi håber, at det 

bliver nogle store og hurtige skridt. 
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Til mine bestyrelseskolleger vil jeg også sige tak for samarbejdet i året, der er gået. Det er 

fornøjelse, at vores samarbejde er så effektivt og fleksibelt – og rigtig, rigtig hyggeligt. Vi har 

allerede spændende planer for udviklingen af foreningen i det kommende år – for vores næste 

bedste skridt. 

 

Tak for ordet. 

 

Lene Norden 

Formand 

 


