Referat af generalforsamling i DTH, torsdag d. 31. maj 2012
Lokation: Cafeteriet, Holberg-hallen, Sømosevej 48, 4293 Dianalund.
Antal fremmødte: 13, i alt 18 stemmer.
1.

Valg af dirigent:
Formand, Rico Jørgensen, indstiller, på vegne af bestyrelsen, John Karlsen som dirigent.
John Karlsen modtager valg som dirigent.
Ingen modkandidater. John Karlsen er hermed valgt.
Dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, via en
annonce i UgeBladet, tirsdag d. 15. maj 2012.
Valg af stemmetællere:
Thomas Larsen er foreslået og valgt.

2.

Aflæggelse af beretning om bestyrelsens arbejde ved formanden:
Indledning
Det er nu fjerde formandsberetning fra undertegnede, og inden skrivningen gik i gang, læste jeg mine tre første
igennem. Fra 2008/2009 kunne jeg se, at vi blot havde seks turneringshold. I den netop overståede sæson har vi
haft det dobbelte! Siden 2008/2009 er sponsoraterne steget med over 30%, hvilket er en rigtig god, men dog også
nødvendig udvikling. For tre år siden var bestyrelsen endda to mand i undertal, så på alle parametre har vi udviklet
os. At medlemstallet også er steget hvert år understreger blot, at vi gør mange ting rigtigt for tiden i DTH! Den
eneste udfordring, vi har haft, er omkring økonomien. Det er rigtigt svært at få enderne til at nå sammen med alle
de nye projekter, vi gerne vil have sat i søen, men med hjælp fra vores nye støtteforening, håber vi på, det kan lade
sig gøre. Bestyrelsen har i denne sæson afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder og to ekstraordinære.
Generelt om sæsonen
På seneste generalforsamling fik vi to nye medlemmer i bestyrelsen. Som kasserer blev Karsten Valbjørn valgt
direkte, mens Morten Andersen blev valgt ind som menigt medlem. Morten blev senere konstitueret som
næstformand, en post Brian Westi havde beklædt de foregående tre sæsoner. De to herrer har været en gevinst for
bestyrelsen i DTH, og vi ved i hvert fald, at vi har dem med mindst en sæson endnu.
Presset på vores sparsomme haltider har, i takt med det stigende medlemstal, være særligt stort i denne sæson.
Nogle hold har været nødt til at dele en træningstid for at det kunne gå op. I den kommende sæson bliver det ikke
nemmere, og derfor kigger vi også på alternativer. Bl.a. bliver der måske mulighed for at få lidt ekstra tid mandag
aften, ligesom det også er en mulighed at placere nogle træninger i en af kommunens øvrige haller. Ikke optimalt,
men før der bliver bygget en ekstra træningshal i Dianalund, kan vi ikke gøre så meget andet.
Vi søger i DTH hele tiden at udvikle os, og for at få sat fart i det, indgik vi i starten af 2012 en aftale med Tom
Mortensen fra Slagelse om at blive ungdomskoordinator i den nye sæson. Tom er dog allerede påbegyndt sit arbejde
i DTH, og har allerede vist sig som en værdifuld ressource i klubben på mange områder. Han er således med i alt
forberedende arbejde omkring den kommende sæson. Tom er tidligere divisionstræner, og har således
kompetencerne til at udvikle vore egne ungdomstrænere, og i sidste ende højne hele det sportslige niveau på
ungdomsholdene.
På udstyrsfronten har vi også opgraderet. Vi har til denne sæson fået etableret et styrketræningsrum, som primært
herre senior har anvendt, men som også er åbent for alle øvrige hold. I løbet af første halvsæson fik vi også
etableret holdskabe i selve hallen, således at hvert hold har sit eget skab med udstyr, dvs. bolde, lægetaske osv. I
den nye sæson barsler vi også med en boldrenser, der bliver finansieret af sponsorer, samt en hævning af
dommerbordet i hallen, således at rammerne omkring kampene bliver optimeret.
Bestyrelsen kan selvfølgelig også lære nyt, og derfor har vi arrangeret et lederkursus, der forestås af en af
udviklingskonsulenterne fra HRØ. Vi håber på at få nye input til struktur, organisation og kommunikation.
Det skal også nævnes, at vores medlemstal i denne sæson har ramt 213 medlemmer. Det er det højeste i klubbens
historie, og det er en udvikling, vi kan være stolte af. Desværre røg vi ind i en kedelig nyhed, da menigt
bestyrelsesmedlem, René Jørgensen, tilbage i februar pga. uoverensstemmelser med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer besluttede sig for at forlade bestyrelsen øjeblikkeligt. Det gav plads til en af suppleanterne,
nemlig Jeanne Egekjær, som trådte til i stedet. René Jørgensen ville i øvrigt have været på valg her i 2012, så der
skal som udgangspunkt findes et nyt medlem i hans sted.
Jeg kommer heller ikke udenom at nævne den nystartede støtteforening. Den blev stiftet tilbage i juni 2011, og har
haft bankospil som sit primære område. Det afholdes hver onsdag i Holberg-hallens cafeteria, og genererer en rigtig
god indtægt til foreningen. Udover det har støtteforeningen afholdt andre arrangementer såsom J-dag og

ølsmagning. Som udgangspunkt har DTH lagt alle de aktiviteter, der ikke direkte er forbundet med håndbold over i
støtteforeningen. Det gælder eksempelvis lodsedler, garderoben ved forårsfesten og teltopsætning på
Kunstnergården. Udover det har støtteforeningen været idémænd bag et større julestævne, men mere herom
senere i denne beretning. Støtteforeningen har også af DTH fået lov at sælge sæsonkort i form af medlemsskaber,
delt op i hhv. guld, sølv og bronze. Formand for foreningen er Peter Andersen, mens Brian Westi er bindeleddet til
DTH’s bestyrelse. Brian er i øvrigt næstformand i støtteforeningen, hvor også Heidi Slott har siddet med. Endelig har
Morten Andersen og undertegnede stået som suppleanter.
Vi sluttede håndboldsæsonen af med at afholde regionsmesterskabs-finaler. Det skete både lørdag d. 14. april og
søndag d. 15. april, og tirsdag d. 27. marts fik vi endda også lov at afholde Øst Pokal-finaler for damer og herrer i
række 2. RM-finalerne satte et fint sportsligt punktum for sæsonen i Holberg-hallen, der har været travl, men også
særdeles spændende.
Turnering
Vi har i 2011/2012 haft hele 12 hold med i HRØ’s turneringer, fordelt på seks ungdomshold og seks senior-hold.
Deres resultater er som følger:
Hold
Herrer 1
Herrer 2
Herrer 3
Damer 1
Damer 2
Damer 3
U18 Drenge
U14 Drenge
U12 Drenge
U12 Piger
U10 Drenge
U10 Piger

Række
3. division
Serie 2
Serie 3 B
Serie 3 A
Serie 3 B
Serie 4 B
A
D
D
C
D
D

Placering
1/12
1/9
6/6
3/6
3/5
3/5
1/6
3/6
1/5
5/6
2/6
5/6

Point
34
30
8
14
8
10
19
13
12
6
16
4

Bemærkninger
Oprykning!
Oprykning / regionsmester!
Oprykning!

Regionsmester!
RM-semifinale!

Herrer 1 og DTH debuterede i denne sæson i 3. division. Med tilgang af et par kompetente spillere, var
forventningerne til holdet store. Efter tre sikre oprykninger i træk fra serie 2, kunne holdet dog ikke i denne sæson
være lige så sikre på succes. Starten på sæsonen blev dog rigtig god, da de første syv kampe alle gav sejr. Først på
udebane i Greve i midten af november satte holdet point til. Et nederlag på udebane i Kerteminde fratog holdet
muligheden for at overvintre på 1. pladsen, men en sejr over rækkens tophold, Roskilde, sikrede spændingen efter
jul. Januar blev dog en mørk måned for Herrer 1, hvor man tabte to udekampe. Det bragte holdet helt ned på 3.
pladsen. Herrer 1 rejste sig dog igen, og selvom man oplevede endnu et nederlag, formåede holdet at vinde de
rigtige kampe, og holdet skulle dermed blot bruge ét point i sidste kamp for at sikre sig 1. pladsen og den direkte
oprykning. Det lykkedes via 21-21 hjemme mod Kerteminde, og holdet opnåede i sæsonen syv ud af otte mulige
point mod de andre to tophold, Greve og Roskilde, så man må konstatere, at den rigtige oprykker blev fundet.
Landspokalen i denne sæson var lidt mere blandet, da Herrer 1 kun fik én hjemmekamp, nemlig i 3. runde mod
divisionskollegaerne fra HF Suså. Den blev vundet, og i 4. og 5. runde blev to københavnske serie 1-hold slået ud. I
6. runde var modstanderen IF Stadion på udebane, og den kamp endte i et ærgerligt nederlag på 24-26, efter en
føring i pausen på 14-9. IF Stadion var på kamptidspunktet dog sikker på at rykke op i 2. division, så dem tørner
Herrer 1 sammen med i næste sæson. Men et stort tillykke skal der lyde til de to trænere og spillerne, der har været
så grueligt meget igennem med formdyk og skader, men alligevel til sidst stod tilbage som sejrherrer.
Især står lørdag d. 31. marts tilbage som en minderig dag i DTH’s historie. Dagen, hvor klubbens bedste herrer
sikrede sig oprykning til det forjættede land, 2. division! Jeg vil gerne rette en stor tak til alle de frivillige hjælpere,
der var med til at gøre dagen speciel. Men også publikum fyldte Holberg-hallen helt op, hvilket gav en fantastisk
stemning. Efter kampen var der behørig pokaloverrækkelse og gratulationer fra HRØ. Derefter lod spillerne
champagnepropperne sprænge, og trænerne fik den obligatorisk lufttur og tur under bruseren. En helt igennem
fantastisk dag, der vil stå klart i min erindring i mange, mange år.
Følgende jubilarer er blevet hyldet i løbet af sæsonen:
100 kampe: Karsten Valbjørn | 50 kampe: Thomas Holm, Martin Haagen, Mathias Kærgård
For første gang i mange sæsoner har vi måttet sige farvel til spillere på førsteholdet. Jacob Larsen valgte nemlig i en
alder af 35 år at stoppe sin aktive karriere på divisionsplan. Han skal i stedet træne Herrer 2 i den kommende
sæson. Vi glæder os rigtig meget til det fortsatte samarbejde med Jacob, omend hans rolle bliver noget anderledes.
I slutningen af april, inden sæsonen officielt lukkede, nåede vores førsteholdstræner gennem fire år, Christian
Cramer, at melde sin afgang. Vi havde egentlig en aftale med ham omkring endnu en sæson, men han følte at fire
sæsoner i samme klub, og med mange af de samme hoveder, var nok. Og respekt for det. Det gav lige bestyrelsen
lidt ekstra arbejde i en travl tid med mange sæsonforberedelser, men i skrivende stund er det lykkedes at lave en
aftale med den hidtidige assistent, Martin Juhl, for den kommende sæson.
Som et lille appendix til historien om Herrer 1, vil jeg gerne nævne, at vi i år har haft en klubmaskot, nemlig ”Løven
Ludvig”, der primært har været at finde i hallen ved 3. divisionskampene. Han har dog også optrådt ved stævnerne,
og vi håber at få mere glæde af ham de kommende sæsoner.
Herrer 2 har for tredje sæson i træk spillet i serie 2. Sidste år blev det til en tredjeplads, og med den tilgang, der
har været i klubben, især på målmandsposten, var der en stålsat tro på, at holdet kunne spille med om den direkte
oprykning. Det lykkedes til fulde, og holdet tabte kun en enkelt kamp på vejen mod en stensikker 1. plads. At holdet
på hjemmebane også hjemførte regionsmesterskabet, var en ekstra fjer oven i hatten. Her vandt holdet først sin
kvartfinale med 29-23 over IF Frem, Bjæverskov, og det var på papiret faktisk den sværeste kamp, da semifinalen
blev vundet med hele 37-21 over lokalrivalerne fra Stillinge IF. Finalen, der var mod Team Arresø, blev efter lidt

startproblemer vundet med hele 34-23. Dermed fik holdet og træner, René Jørgensen, sat et perfekt punktum for
sæsonen. Regionsmester og oprykning til serie 1! Stort tillykke til holdet, og ikke mindst til René Jørgensen, der nu
som nævnt ovenfor trygt kan overlade roret til Jacob Larsen i den kommende sæson.
Herrer 3, der også havde René Jørgensen som træner, har i stor udstrækning kun spillet kampe. I denne sæson har
strukturen omkring serie 3 været ændret, således at der har været fri tilmelding til rækken, og at rækken ved jul,
ligesom serie 4 og alle ungdomsrækker, også deles op. Det har givet nogle gode jævnbyrdige kampe, og selvom
holdet sluttede sidst i B-rækken, var der ikke langt til en 2. plads. Holdet har været en god blanding af unge og
gamle, og der er også kommet nye til i løbet af sæsonen.
Mens herrerne i denne beretning nøje bliver udpenslet hold for hold, har damerne måtte nøjes med et fælles afsnit.
Men det kan snart ikke lade sig gøre længere, da klubben ved sæsonafslutning har haft hele tre hold i sving. Damer
1, der blev tilmeldt i serie 3, oplevede en massiv tilgang, da vi inden sæsonstart fik hele otte spillere fra Stenlille IF,
der ikke formåede at videreføre sit dame-hold. Ikke alle otte er med på 1. holdet, men spillerne prøvede at spille i
serie 2 for Stenlille, så der var grund til optimisme. En 2. plads før jul gav adgang til A-rækken, og dermed mulighed
for oprykning til serie 2. Efter jul lå holdet langt hen ad vejen helt i top, men tabte desværre de sidste par kampe,
og missede dermed kvalifikationen til regionsmesterskabet. Det rokkede dog ikke ved, at holdet placerede sig godt
nok at rykke direkte op i den nye sæsons serie 2. Et historisk resultat for DTH, og det bliver spændende at følge
holdet i den højere række. Toppen af kransekagen for holdet var, da man på hjemmebane vandt årets Øst Pokalturnering med en finalesejr på hele 33-16 over IF Frem, Bjæverskov. Så et stort tillykke med pokal-titlen til holdet,
og ikke mindst træner, Brian Westi. Holdet får i øvrigt til den nye sæson ny træner, da Brian nu har haft dem i to
sæsoner. Ny træner bliver Jesper Øvad Nielsen, der kommer fra en lignende trænergerning i SMUT BG, hvor han har
haft deres førsteholdsdamer i serie 2 og serie 1. Jesper er bosat i Dianalund.
Damer 2 var også tilmeldt serie 3. Op til sæsonstart havde bestyrelsen store udfordringer med at finde en træner til
holdet. Heldigvis sprang Michael Marstrand til, og det er vi ham evigt taknemmelig for. Før jul klarede holdet at blive
nr. 5 i serie 3, hvilket betød serie 3B efter jul. Herfra kan man ikke rykke op, men ”blot” spille om 1. pladsen, der
giver adgang til regionsmesterskaberne. Holdet sluttede på en fin 3. plads.
At der allerede før jul var dame-spillere nok til tre hold, er ganske ekstraordinært i sig selv. Vi startede med at
overveje et DGI-hold, men her spilles meget få kampe. Derfor blev Damer 3 tilmeldt serie 4, hvilket før jul gav en 5.
plads, og dermed en billet til serie 4B-rækken efter jul. Her spillede holdet faktisk med om 1. pladsen indtil to
kampe før sæsonafslutningen. Her spillede man uafgjort på hjemmebane med de senere vindere, og det hele endte
med en fin 3. plads i puljen. Som udskiftningsleder har man kunnet opleve Karen Mogensen, og holdet har i denne
sæson været et godt mix af unge og gamle, hvoraf nogle træner regelmæssigt. Vi håber at have tre hold igen i den
nye sæson.
Der skete desværre også det kedelige, at vi tilbage i november måned måtte suspendere to dame-spillere for resten
af sæsonen, pga. internt splid. I skrivende stund er deres suspendering imidlertid udløbet, og de er igen velkomne i
klubben på lige fod med alle andre.
Det er i år fjerde sæson i træk, at vi kårer årets spillere i senior-afdelingen. Det er naturligvis spillerne og trænerne
selv, der ved sæsonafslutningen stemmer om det. Dog har man hos Herrer 1 indført det system, at der stemmes
efter hver kamp, hvilket skulle give et mere retvisende resultat.
Herrer 1: Mathias Kærgård (12%)
Herrer 2: Daniel Jeppesen (27%)
Herrer 3: René Jørgensen (25%)
Damer 1: Mathilde Solander (27%)
Damer 2: Maria Rømer Sørensen (26%)
Damer 3: Camilla Viberg Sørensen (28%)
Vinderne og de fremmødte to’ere i afstemningerne blev hædret ved årets senior-afslutningsfest lørdag d. 19. maj,
hvor alle trænere også var inviteret med. Alle vindere modtog vandrepokal og diplom, og jeg vil gerne ønske dem
alle tillykke med den flotte hæder. Det skal nævnes, at René Jørgensen for tredje sæson i træk modtog hæderen
som årets spiller på Herrer 3, og det betyder, at vandrepokalen må beholdes til ejendom. Stort tillykke med det!
Imellem herre senior-afdelingen og U18 Drenge har vi år forsøgt os med et hold i U23-turneringen. Det er en
pokalturnering, hvor spillere fra årgang 1988 og senere kan deltage. Tanken bag er at lade udvalgte U18-spillere
prøve at spille på hold med de yngste senior-spillere fra Herrer 1 og Herrer 2. I 2011/2012 var der desværre kun to
puljekampe, som begge blev tabt, og en enkelt træningskamp, som er omtalt i denne beretning under sponsordelen. Spillerne har ikke trænet særskilt op til kampene, men generelt har det fungeret godt, og vi er med igen
næste år.
DTH’s stadigt voksende ungdomsafdeling har i år indeholdt seks turneringshold, mini’er og poderne på
forældre/barn-holdet. For første gang i ti år (!!!) kunne vi igen mønstre et U18 Drenge-hold, og med nye trænere
forsøgte holdet at spille sig i divisionen via kval-spillet. Vi havde tilmeldt holdet for-kval til 1. division, men det var
alligevel for stor en mundfuld for spillerne. Kval’en til 2. division gik lidt bedre, men det var ikke nok til at kvalificere
sig. Derfor måtte holdet starte i A-rækken, fra hvilken man faktisk kan rykke op i 2. division efter jul. Men en 5.
plads var langt fra nok til oprykning. Til gengæld indfriede holdet til fulde forventningerne efter jul, hvor man gik
ubesejret gennem A-rækken. Det gav adgang til regionsmesterskaberne, der blev afholdt på hjemmebane. I
semifinalen blev Lynge-Uggeløse IF besejret 24-19, mens KFUM, København i finalen blev overvundet 20-18. En flot
afslutning på sæsonen for U18 Drenge, som spiller med i sommerturneringen for at blive klar til næste sæsons kvalturnering. Kun en enkelt spiller rykker op som senior, så der er bestemt muligheder for U18-division i Holberg-hallen
i 2012/2013.
Udover U18 Drenge, har vi yderligere haft tre drengehold, nemlig U14, U12 og U10. U14 Drenge lå længe til at blive
nr. 1, men tabte et par kampe mod sæsonafslutningen, og endte på en 3. plads. Ligesom U18 Drenge, var også

U14-holdet ude og spille kval til divisionen, men de var omend endnu mere overmatchet end U18 Drenge.
Desværre. U12 Drenge gjorde det rigtigt godt, og scorede masser af mål, især efter jul, og det gav en flot 1. plads,
og dermed videre deltagelse i regionsmesterskaberne. Hvilket også blev afholdt på hjemmebane. I kvartfinalen blev
Vindinge IF besejret med 17-8, mens Eskilstrup HK fra Falster desværre var for stor en opgave i semifinalen, der
blev tabt med 19-7. Dermed ”slap” U12 Drenge for at spille finalen, der blev afviklet så langt væk som Amager! U10
Drenge var ligesom U14-holdet også længe med i spillet om 1. pladsen, men måtte nøjes med 2. pladsen, selvom
holdet i den sidste kamp på hjemmebane slog topholdet med hele 10 mål! En fin afslutning på sæsonen.
På pigesiden har vi kun haft to turneringshold, nemlig U12 og U10. U12 Piger slog sig igennem til C-rækken efter
jul, men fik her sin sag for, og sluttede på en 5. plads ud af seks hold. U10 Piger måtte desværre igennem et
trænerskifte midt i sæsonen, men formåede dog at undgå sidstepladsen efter jul. På pigesiden er vi generelt tyndt
besat, men forhåbentlig kan vi oprette et U14 Pige-hold i næste sæson. Rent faktisk skal vi helt tilbage til
2006/2007, hvis vi skal finde det seneste U16 Pige-hold i DTH.
Klubbens mindste spillere på U8 og U6 har deltaget i fem mini-stævner i DGI i løbet af sæsonen, hvoraf det ene var
på hjemmebane ifm. julestævnet. Vi har haft hold med i alle rækker, og har i snit haft fire hold med til hvert af de
fire ordinære stævner, hvilket må siges at være godkendt. Vi har i denne sæson haft omkring 40 spillere i årgang
2004 til 2006, og det viser sig at være et fornuftigt leje. Vi valgte inden sæsonstart at rykke de ældste U8-spillere
(årgang 2003) op som U10, da vi især på pigesiden havde problemer med at stille hold.
Vi har i år desværre ikke haft nogen ungdomshold afsted på afslutningstur, primært pga. økonomi, men vi håber
stærkt på at få ændret dette i den kommende sæson.
De seneste tre sæsoner har bestyrelsen egenhændigt udpeget ”Årets Ungdomstræner”, men i denne sæson har vi
lagt afgørelsen ud mere bredt, da alle trænere i klubben også har fået lov at afgive en stemme. Suveræn vinder
blev Morten Andersen, næstformand i DTH og førsteholdsspiller. Han har i år trænet U12 Drenge, der nåede helt
frem til SM-semifinalen i D-rækken. Stort tillykke med hæderen!
I denne rubrik skal også nævnes, at vi i DTH har afholdt hele to håndboldstævner i sæsonen. Efter tre stævner
(2010, 2008 og 2007) med Danske Bank som sponsor for vores opstartsstævne for ungdom i september, måtte vi i
år finde en ny. Det lykkedes endda at finde hele to, nemlig Wagner Brolægning og Vibe’s Malerfirma, begge lokale
virksomheder, som i forvejen var sponsorer i klubben. Det gav navnet Wagner Vibe Cup, og vi havde deltagelse af
hele 27 hold, der over en hel weekend spillede 39 kampe i syv rækker. Heldigvis har de to sponsorer meldt sig på
banen igen i 2012, så stævnet vil blive gennemført som planlagt, og de første tilmeldinger er allerede løbet ind.
Mellem jul og nytår var vi med til at arrangere, i glimrende samarbejde med den nye støtteforening, et stort anlagt
julestævne for ungdom med Faxe Kondi som hovedsponsor, hvorfor stævnet lød navnet Faxe Kondi Julecup. Her
havde vi deltagelse af hele 56 hold, der over tre hele dage spillede 147 kampe i fem forskellige haller. Alle årgange
var repræsenteret, dog måtte de få tilmeldte U18-hold spille med i U16-rækkerne. Udover os selv, var hele 20 andre
klubber repræsenteret ved stævnet. De var fordelt med en jysk, to fynske, seks storkøbenhavnske og 11
sjællandske. Julestævnet havde en omsætning på omkring kr. 300.000,-, og overskuddet blev på mellem kr.
50.000,- og kr. 100.000,-. Jeg vil gerne rette en særlig tak til støtteforeningens formand, Peter Andersen, for en
stor arbejdsindsats ifm. stævnet. Uden dig var det aldrig lykkedes i det omfang!
Til sidst under turnering vil jeg naturligvis gerne rette en stor tak til alle vore frivillige trænere, hjælpetrænere og
alle øvrige ledere. Jeg vil især også gerne takke de folk, der har været med i speakerboksen i løbet af sæsonen.
Ingen nævnt, ingen glemt. I denne sæson var det ikke kun ved 3. divisionskampene, at vi har haft musik og
speaker, men også ved udvalgte Dame 1 og U18 Drenge-kampe. I var også en stor hjælp under julestævnets
finaledag, hvor der var underholdning ved samtlige kampe, samt ved vores store klubdag søndag d. 11. marts, hvor
alle DTH-hold også fik lidt stemning med på vejen.
Sponsor
For anden sæson i træk har vi slået rekord i sponsor-indtægter.
Type
Senior
Ungdom
Bannere
Annoncer
Aktier
Kamp-sponsorer
Diverse
I ALT
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008

Partnere

61
58
55
54
26

Antal
8
5
29
29
5
12
8
99
104
82
72
28

Beløb
55.900
48.500
61.500
17.600
3.800
7.600
18.000
212.900
177.150
132.450
160.600
43.500

I denne sæson har vi budt velkommen til hele 15 nye sponsorer, men da vores nettotilgang, som det ses ud af
skemaet, ikke er på 15 sponsorer, har vi derfor også måtte tage ufrivilligt afsked med 12 stykker. I den kommende
sæson ligger det fast, at vi skal ud og hente endnu mere i sponsorater, hvis det hele skal hænge sammen, men med
et herrehold i 2. division, og generel stor succes og udvikling i klubben, føler vi os overbeviste om, at det kan lade
sig gøre. Sponsorudvalget i DTH er blevet udvidet, og med lidt tværfagligt samarbejde med støtteforeningen, skulle
vi gerne kunne videreudvikle vores koncepter.
I 2011/2012 er det blevet til et to sponsor-arrangementer, hvor det første blev afholdt onsdag d. 28. december ifm.
julestævnets opvisningskamp mod HC FYN fra toppen af 1. division. Opbakningen var fin, og der var godt gang i
hallen, så længe vores herrer fulgte med i kampen. Det andet blev afholdt torsdag d. 15. marts. Her havde vi

arrangeret en opvisningskamp mellem vores U23-hold og FIF’s U16-ligahold, der senere kvalificerede sig til DM.
Inden kampen var der spisning og foredrag med Søren Bredvig Nielsen, der deltog i Sirius 2000-ekspeditionen, bl.a.
sammen med HKH Kronprinsen. Desværre deltog der ikke så mange sponsorer, så støtteforeningens
guldmedlemmer og Herrer 1 var også inviteret med. Vi bør nok kraftigt overveje vores sponsorpleje i den
kommende sæson. Vi skal finde nye måder at lave noget interessant for vore sponsorer.
IT/PR
Glædeligt er det at konstatere, at DTH suverænt er den mest omtalte idrætsklub i Dianalund, og måske endda i hele
Sorø Kommune. Især herrernes 1. hold i 3. division har trukket store overskrifter qua deres flotte resultater. Her har
Nordvestnyt og Sjællandske været mest gavmilde med omtalen, men også UgeBladet Vestsjælland og Sorø Avis har
været flinke. Vi har faktisk haft en halv barda-aftale med UgeBladet Vestsjælland omkring kampannoncer.
Samarbejdet var mest intenst i sæsonstarten, da vi i løbet af sæsonen ikke havde de store problemer med at
trække tilskuere til kampene.
Hvor vores hjemmeside sidste sæson havde en mindre tilbagegang i antal besøgende, er vi nu igen i fremgang. Vi
kan konstatere en stigning på ca. 30 %, og med implementeringen af en ny professionel hjemmeside til den
kommende sæson, forventer vi at besøgstallet igen vil stige. I konkrete tal havde hjemmesiden i 2010/2011 ca.
16.000 besøgende. Det tal steg til ca. 21.000 i den netop overståede sæson.
I sæsonen har vi endvidere udsendt fem pressemeddelelser, mens aviserne har skrevet mere end 60 artikler om
klubben, naturligvis primært ifm. 1. holdets kampe i 3. division. Endelig var vi så heldige at få hele 35 sekunders tveksponering, da TV2 Øst om aftenen søndag d. 1. april sendte et lille indslag fra Herrer 1’s oprykningsfest.
Fremtiden
Vi har de seneste sæsoner fokuseret på at øge vores medlemstal, bl.a. ved at afholde HåndboldKaravane i
samarbejde med Holbergskolen, men vi har også forsøgt at gøre det sjovt at være tilskuer i Holberg-hallen, primært
omkring herrernes kampe i 3. division. I den kommende sæson vil vi også komme til at fokusere på at få det
sportslige niveau højnet i klubben. Som tidligere nævnt har vi indgået en aftale med Tom Mortensen, som med sin
titel af ungdomskoordinator skal sørge for at opkvalificere vore ungdomstrænere, men også stå for alt det praktiske
arbejde, der ligger i ungdomsafdelingen. Selvfølgelig i tæt samarbejde med den siddende bestyrelse. Tom har
endvidere sat sig for at arrangere en DHF-håndboldskole i sommerferien. Den er for drenge og piger i årgang 19992003, og løber af stablen fra 2. til 4. juli.
Vi har nu i to sæsoner på udvalgte lørdage ca. en gang månedligt inviteret børn under fire år og deres forældre i
hallen for at lege håndbold. I den kommende sæson formaliserer vi træningen lidt mere, da DHF har udviklet et
færdiglavet koncept til de små poder. Det hedder ”Trille og Trolle i Underskoven”, og det implementerer vi til
efteråret. Måske endda oftere end en gang hver måned.
Tak til...
Igen i år har vi udvidet hjælperkredsen omkring klubben, og det er afgørende, for at vi kan udvikle os. Selvfølgelig
står støtteforeningen for en stor del af arbejdet ift. frivillige, og især omkring julestævnet var der særdeles stor
opbakning.
Hjemmepublikummet i Holberg-hallen. Ganske enkelt! I starten af sæsonen var niveauet fint, men da især 3.
division spidsede til, mærkede vi virkelig opbakningen. Især er det imponerende at fylde en bus til hver af de to
udekampe på Fyn, samt næsten tre store turistbusser til den afgørende udekamp i Roskilde i næstsidste spillerunde
i 3. division. Det var som at spille på hjemmebane, intet mindre! En fed oplevelse, og holdet kvitterede da også med
en sejr på hele 32-18!
Tak til bestyrelsen for en på mange områder hektisk sæson. Jeg fornemmer, at de folk, der sidder med, alle på hver
deres måde brænder for DTH, og det er jo altid dejligt at have dedikerede folk omkring sig. Jeg håber på et fortsat
godt samarbejde i den kommende sæson.
Til sidst vil jeg gerne rette en personlig tak til to personer.
Martin Haagen: Du sprang til, da Thomas Holm kollapsede under en førsteholdskamp i Kerteminde. Du var med
ham på sygehuset i Odense, og blev hos ham natten over. Det vil jeg gerne sige dig tak for!
Christian Cramer: Tusind tak for fire gode år som cheftræner. Vi blev overraskede over din afgang, men når en
dør lukkes, åbnes en ny. Såvel for os som for dig. Du var også en god ven til Thomas Holm, da denne lå på
sygehuset i Odense. Du besøgte ham, og overnattede endda på sygehuset. Respekt og tak for det!

Der var ingen ydeligere kommentarer til beretningen.

3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse:
Indtægter: 507.063,00
Udgifter:
517.112,00
Balance:
- 10.049,00
Beholdning primo:
Balance:
Beholdning ultimo:

41.648,00
-10.049,00
31.599,00

Bemærkninger:
Vi har nogle udgifter, vi ikke nåede at få betalt inden 1. maj. Derfor er det reelle underskud på
sæsonen i nærheden af kr. 40.000,Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet, hvorfor dirigenten sendte det til
afstemning. Alle stemte for. Regnskabet er hermed godkendt.
4.

Fremlæggelse af kommende års budget:
Vi har mange løse ender, bl.a. trænerudgifter, udgifter til udstyr, og eventuelle tilskud fra
støtteforeningen. Derfor kunne kassereren ikke udarbejde et ordentligt budget. Kassereren anslog
dog, at omsætningen vil kredse omkring de 500.000,-.
Der var ingen yderligere bemærkninger til budgettet.

5.

Fastsættelse af kontingenter:
Bestyrelsen i DTH foreslår, at kontingent-satserne hæves og ensrettes en smule i den nye sæson.
Vi opruster på alle fronter i klubben, og den øgede udvikling kommer alle til gode. De nye satser
vil samtidig inkludere eventuel sommerhåndbold.
Aldersgruppe
U4
U8
U10
U12
U14
U16
U18

Sats i 2011/2012
250,350,400,500,600,650,800,-

Ny sats ???
250,350,450,550,650,750,900,-

Dame Senior 1+2
Dame Senior 3
Herre Senior 1+2
Herre Senior 3
Passive
Aktive i bestyrelsen

950,Ny sats
1.300,950,100,200,-

1.100,850,1.350,850,100,200,-

Forslag: I stedet for et nedsat kontingent til de aktive i bestyrelsen, foreslås det, at
bestyrelsesmedlemmer får en kontingent-rabat på kr. 500,00. Kun fem stemte for. Forslaget er
dermed forkastet.
De øvrige ændringer vedtages enstemmigt.
Kontingenterne er hermed fastsat for den kommende sæson.

6.

Udvalgenes beretning:
Økonomi-udvalget v/ Karsten Valbjørn:
I forhold til inddrivelse af kontingenter havde kassereren som oplæg at lave en decideret
indskrivningsdag medio august, hvor man melder sig ind og samtidig betaler kontingent for hele
sæsonen. Generalforsamlingen bakkede op om idéen.
Sponsor-udvalget v/ Rico Jørgensen:
Se under pkt. 2
Aktivitets-udvalget v/ Brian Westi:
Lagt over i støtteforeningen.
Turnerings-udvalget v/ Rico Jørgensen:
Se under pkt. 2
IT/PR-udvalget v/ Rico Jørgensen:
Se under pkt. 2

Der var ingen yderligere bemærkninger til udvalgenes beretninger.
7.

Drøftelse af det kommende års arbejde:
Se pkt. 2.
Ingen yderligere kommentarer.

8.

Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

9.

Valg af formand (lige årstal):
Formanden er på valg i år. Rico Jørgensen ønsker genvalg for en 2-årig periode.
Ingen modkandidater. Rico Jørgensen er hermed genvalgt.

10.

Valg af kasserer (ulige årstal):
Kassereren er ikke på valg i lige år.

11.

Valg af bestyrelse (+ 2 suppleanter):
Der skal, i lige årstal, vælges 3 menige medlemmer, samt 2 suppleanter.
Heidi Slott genopstiller for en 2-årig periode.
John Karlsen genopstiller for en 2-årig periode.
Jeanne Egekjær stiller op for en 2-årig periode.
Ingen modkandidater. De tre nævnte er hermed valgt.
Benjamin Søndergaard og René Jørgensen stiller op som suppleanter.
Ingen modkandidater. Begge er hermed valgt for den kommende sæson.
Bestyrelsen har konstitueret sig, og vil i den kommende sæson, 2012/2013, bestå af følgende:
Rico Jørgensen, formand
Karsten Valbjørn, kasserer
Morten Andersen, næstformand
Brian Westi, seniorformand
Jeanne Egekjær, sekretær

John Karlsen, menigt medlem
Heidi Slott, menigt medlem
12.

Valg af udvalg:
I henhold til vedtægternes §8, stk. 5 kan bestyrelsen til enhver tid nedsætte de fornødne udvalg.
Derfor nedsættes der ingen udvalg direkte på general-forsamlingen.
Der var en god drøftelse hos de fremmødte om den fremtidige udvalgsstruktur. Bestyrelsen
deltager i starten af juni i et lederkursus via HRØ, hvor rammerne for det fremtidige arbejde
fastlægges.

13.

Valg af revisor (+ 1 suppleant):
Maria Andersen stiller op som revisor.
Ingen modkandidater. Maria Andersen er hermed valgt.
Thomas Larsen stiller op som revisor-suppleant.
Ingen modkandidater. Thomas Larsen er hermed valgt.

14.

Eventuelt:
I.a.b.

John Karlsen takkede derpå, i sin egenskab af dirigent, for god ro og orden ved
generalforsamlingen.

Rico Jørgensen, referant

John Karlsen, dirigent

