Generalforsamling i
Glostrup Håndbold
den 8. april 2019
Dagsorden i følge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af formand for 2 år, lige årstal
8. Valg af kasserer for 2 år, ulige årstal
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 1 for 1 år
10. Valg af 2 revisorer for 1 år
11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
12. Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg
13. Eventuelt

Referat:
1. Valg af dirigent
Louise Thorsen blev valgt til dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var
indkaldt rettidigt.
2. Valg af 2 stemmetællere
Sanne Myllerup og Randi Negendahl blev valgt til stemmetællere.
3. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning og den blev godkendt.
Beretningen kan ses i sin fulde længde på foreningens hjemmeside.
4. Regnskab og budget
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og nævnte følgende:
a. Pga. klubsamarbejde AG Håndbold deler Glostrup Håndbold og AIF
Håndbold udgifter mellem sig med fordelingsnøglen sv.t. antal medlemmer i
de to respektive foreninger. GH 40/60 AIF. Denne fordeling har gennem hele
klubsamarbejdet være stabil.
Kontingenter opkræves som vanligt efter samarbejdsaftalen via foreningernes
fælles medlemssystem ”Foreninglet” og går ind via AIFs bankkonto og
udlignes efterfølgende med Glostrup Håndbold.
Alle fælles AG-aktiviteter, der skal betales via ”foreninglet” går ligeledes ind
på AIFs konto og udlignes efterfølgende med Glostrup Håndbold.
b. Arbejdet med at lægge regnskabet ind i systemet Foreninglet med
nogenlunde enslydende poster mellem de to samarbejdende foreninger
pågår. Hensigten er større gennemsigtighed, et bedre
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sammenligningsgrundlag samt et lettere arbejde for bestyrelserne i de to
foreninger.
I 2018 figurerer de fleste poster dog som bilag til selve regnskabet. Posterne
integreres fra 2019 regnskabet så disse bilag ikke skulle være nødvendige.
c. Der blev ikke udskiftet nær så mange spillersæt (tøj) i år som sidste år. De
sidste holdsæt er nu også skiftet til Craft-tøj. Derfor kan sponsoraterne bruges
på andet omkring holdene end tøj i år.
d. Sponsorater direkte til holdene til f.eks. træningsdragter er gået indover
foreningerne mange tilfælde i 2018. Dette tilstræbes ændret i 2019.
e. Vi har fortsat store udgifter til trænere. Vi har mange hold og dermed mange
trænere.
f.

Juletræssalget 2018 har ikke givet så stort et overskud, som vi havde håbet.
Der falder en stor regning på selve træerne i januar 2019, som ikke fremgår
af nærværende regnskab.

g. Posten ”4095 øvrige udgifter” på kr 269.676,08 dækker over:
i. Gaver
ii. Reklameskilte i Glostruphallen
iii. Udligning til AIF Håndbold på i alt kr 260.643,58 – se bilag for
udligningsposter.
Det bemærkes at af kr. 260.643,58 er overført kr 131.686,80 d.
31.12.2018. Det resterende beløb kr. 128.956,78 figurerer under
posten ”11140 Skyldige”.
Regnskabet blev godkendt.
Kassereren fremlagde herefter budget for 2019 med følgende bemærkninger:
i.

Der forventes ikke kontingentstigninger i 2019.

ii.

Der forventes ikke juletræssalg i 2019, da overskuddet desværre ikke var
så stort målt i forhold til arbejdsindsatsen. Derimod planlægges salg af
lodder.

iii.

Der vil fremadrettet være større ensartethed i regnskabernes udseende
for Glostrup Håndbold og AIF Håndbold, således at gennemsigtigheden
og overskueligheden samt opgaverne i AG Håndbold-samarbejdet
bedres/lettes.
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5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen foreslår 2 bestyrelsesmedlemmer udover Formand og Kasserer.
7. Valg af formand for 2 år, lige årstal
Ikke relevant i 2019
8. Valg af kasserer for 2 år, ulige årstal
Bestyrelsen foreslår genvalg af Helle Jensby, Helle ønsker genvalg.
Helle Jensby genvælges.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 1 for 1 år
Bestyrelsen foreslår valg af Gitte Egtorp og Poul Unger, begge ønsker valg.
Gitte Egtorp og Poul Unger vælges.
Marianne Frost udtræder dermed af bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer for 1 år
Bestyrelsen foreslår genvalg af Louise Thorsen og Joan Pedersen, begge ønsker
genvalg.
Louise Thorsen og Joan Pedersen genvælges.
11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
Bestyrelsen foreslår genvalg af Sanne Myllerup, Sanne ønsker genvalg.
Sanne Myllerup genvælges.
12. Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg
Den nyvalgte bestyrelse nedsætter diverse udvalg på førstkommende
bestyrelsesmøde.
13. Eventuelt
Formanden takker Marianne Frost for et langt og godt samarbejde i bestyrelsen, hvor
Marianne blandt andet i en årrække var formand. Marianne Frost fortsætter heldigvis
som frivillig i foreningen 😊.
Generalforsamlingen erklæres herefter for afsluttet.
Dirigent:
Louise Thorsen

Referent:
Birgitte Agerholm

___________________

_____________________

Dato og underskrift

Dato og underskrift

Referat – Generalforsamling 2019 Glostrup Håndbold

Side 3 af 3

