
Generalforsamling d. 25.8.2021 

Referat 

Dagsorden 

1.    Valg af dirigent 

- Harry Jensen 

2.    Valg af referent 

 Lotte Hansen 

3.    Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse 

Bestyrelsens beretning 2021 

Sæson 20/21 sluttede nærmest på samme måde, som den startede. Det har været 

et specielt år, hvor mange ting har været udfordrende, og vi krydser fingre for, at det 

kan blive mere normale forhold igen. 

Vi vil gerne takke alle vores trænere og holdledere for igen at være omstillingsparate 

og kreative særligt i forbindelse med Covid-19 restriktionerne. Ligeledes skal der 

lyde en tak til alles vores håndboldspillere, som tog godt imod de nye tiltag. 

I år har vi haft et U9 drengehold, et U11 pigehold, to U13 drengehold og et U19 

pigehold. Derudover har vi de mindste U5-U8 spillere, et nyt forældre-barn hold 

foruden vores seniorer. 

 Generelt må vi jo erkende, at der ikke er blevet spillet så meget håndbold i denne 

sæson, som vi håbede på. De få kampe det nåede at blive til, gjorde vi en god figur i. 

Dette gælder i samtlige rækker. Derudover sluttede U13, U19 og seniorrækkerne af 

med et strandholdboldstævne, hvor alle have en god dag med nogle gode og 

spændende kampe. 

I år er vores håndboldfitness hold blevet et five-a-side hold. Det har heller ikke været 

muligt for dem at komme ud og spille de stævner, som de ellers har mulighed for. De 

fik dog arrangeret en træningskamp med Allesø IF i strandhåndbold, hvor de fik 

spillet en flot kamp. 



Mange medlemmer var loyale under Covid-19 nedlukninger, og det vil vi gerne takke 

for. Vi er selvsagt meget glade for vores medlemmer og håber at kunne bidrage til at 

unge, som gamle, kan kombinere motion og fællesskab i Korup Håndbold. 

Vores sponsorudvalg har igen i år arbejdet hårdt for at skaffe penge til klubben. Der 

er i løbet af sæsonen kommet nye sponsorer til. Herfra skal der lyde en stor tak til 

nye såvel, som gamle sponsorer for den opbakning de giver. 

Sponsorudvalget gør et stort arbejde og vi fra bestyrelsen vil gerne sige tusind tak 

for det. 

Udover at skaffe sponsorer, hjælper håndbolden til ved loppemarked i KKIC som 

bliver afholdt i marts måned. De penge bruges aktivt for nedbringe omkostninger for 

vores medlemmer i forbindelse med stævner, transport og strandhåndbold. 

Der skal også lyde en stor tak til alle forældre for den altid store opbakning til alle 

hold, på både hjemme- og udebane, uanset hvor langt vi er hjemmefra. 

Til slut vil vi gerne takke trænere, hjælpetrænere, holdledere, materialeforvalter, 

dommeransvarlig, tøjvaskere og alle de frivillige, der altid møder op og giver en 

hjælpende hånd med. Uden frivilligt arbejde, kunne vi slet ikke få klubben til at køre. 

Næste sæson 

Næste sæson håber vi byder på endnu flere håndboldspillere sådan, så vi kan få 

endnu flere hold. Derudover glæder vi os til forhåbentlig at kunne sige ordentlig 

velkommen tilbage til vores respektive hold, så vi atter kan mødes på tværs af 

aldersgrupper, og hallen atter kan summe af glade håndboldspillere. Vi håber på at 

muligheden for at spille kampe kommer igen, og at vi i den kommende sæson også 

kan få lov til at afholde vores afslutningsfest, sådan som vi gerne vil det. Vi satser 

også på at både ungdomsafdelingen og seniorafdelingen kan komme til deres årlige 

stævner. Derudover skal vi igen hjælpe til ved loppemarkederne i KKIC, og endeligt 

skal vi blive ved med at arbejde på at skaffe flere sponsorer. 

 Opfordring fra bestyrelsen: 



Afslutningsvis kommer der lige en lille opfordring: Vi i bestyrelsen vil rigtig gerne give 

de bedst mulige forudsætninger for at give vores medlemmer rigtig gode oplevelser 

– sociale som håndboldmæssige. Derfor: 

-         Render du rundt med en træner gemt i dig? Eller har du lysten til at  

     hjælpe til omkring et hold? 

-         Er du et naturtalent til at skaffe sponsorer? 

-         Har du noget ekstra tid, som du har lyst til at give til klubben? 

Vi har brug for ekstra hænder, og vi skal nok finde plads til dig i Korup-fællesskabet. 

      

Beretningen er godkendt 

4.    Godkendelse af regnskab & budget 

Erik Moes gennemgår regnskabet. 

Regnskabet 2020 godkendt 

Budget 2021 godkendt 

5.    Indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag 

6.    Valg af bestyrelse (for en 2-årige periode) 

a)    Kasserer 

·         Erik Moes valgt 

b)    Bestyrelsesmedlemmer 

·         Rasmus Freimann Gattrup valgt 

·         Lotte Hansen valgt 

c)    Suppleant 

- Karen Fejerskov valgt 

- Tove Poulsen valgt 

  



d)    Valg af Revisor (for en 2-årige periode) 

- Anne Grethe Grindsted valgt 

e) Revisorsuppleant ( for en 1-årige periode) 

- Harry Jensen valgt  

  

7.    Eventuelt 

- Er det muligt at afholde håndboldskole? Enten DHF eller lave egen 

håndboldskole. 

- Tak til Hanne Folleraas for hjælp med hjemmesiden. 

- Ny webmaster skal findes, forslag om, at der laves et opslag på facebook og 

hjemmesiden.  

- Tak til Harry Jensen for hjælp som dirigent. 

 


