Referat af generalforsamling i DTH, mandag d. 27. maj 2013
Lokation: Cafeteriet, Holberg-hallen, Sømosevej 48, 4293 Dianalund.
Antal stemmer: 47
1.

Valg af dirigent:
Formand, Rico Jørgensen, indstiller, på vegne af bestyrelsen, Jens Risum (HRØ) som dirigent.
Jens Risum modtager valg som dirigent.
Ingen modkandidater. Jens Risum er hermed valgt.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, via en annonce i Sjællandske, mandag d. 6. maj 2013.
Valg af stemmetællere:
Annika Willer og Line Parmo stiller op, og er valgt uden modkandidater.

2.

Aflæggelse af beretning om bestyrelsens arbejde ved formanden:
Formandens skriftlige beretning har været tilgængelig via klubbens hjemmeside siden 14. maj.
Derfor berørte formanden mundligt følgende tre punkter:
1) Uroen i klubben, bl.a. omkring den ekstraordinære generalforsamling i april, samt
udfordringerne i DTH’s støtteforening.
2) De flotte resulatater i senior-afdelingen, bl.a. med to oprykninger til herrerne.
3) Ungdomsafdelingens fornemme sæson med alle hold i top 3 efter jul, deraf to hold med til
HRØ-mesterskaberne, samt et rekordhøjt antal U8-spillere.
Der var ingen ydeligere kommentarer til beretningen, hvorfor dirigenten satte denne til
afstemning. Dirigenten konstaterede flertal, hvorfor beretningen er godkendt.

3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse:
Indtægter:
783.577,00
Udgifter:
-806.429,00
Balance:
-22.852,00
Beholdning primo:
Balance:
Beholdning ultimo:

31.599,00
-22.852,00
8.747,00

Bemærkninger:
Der var i forsamlingen en længere debat omkring midlerne og fordelingen af disse i klubben.
Kassereren redegjorde for bestyrelsens prioriteringer.
Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet i sig selv, hvorfor dirigenten satte dette til
afstemning. Dirigenten konstaterede flertal, hvorfor regnskabet er godkendt.
4.

Fremlæggelse af kommende års budget:
Indtægter:
650.016,00
Udgifter:
637.500,00
Balance:
12.516,00
Der var ingen yderligere bemærkninger til budgettet, som dermed er taget til efterretning.

5.

Fastsættelse af kontingenter:
Bestyrelsen i DTH foreslår, at kontingent-satserne hæves 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 stadig
inkludere eventuel sommerhåndbold.
Aldersgruppe
U4
U8
U10
U12
U14
U16
U18

Sats i 2012/2013
250,350,450,550,650,750,900,-

Ny sats ???
300,400,500,600,700,900,950,-

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

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

1.150,850,1.450,850,100,200,-

Der var en kortere debat om stigningerne.
Dirigenten satte dermed bestyrelsens forslag til kontingenter for den nye sæson til afstemning.
Dirigenten konstaterede flertal, og kontingenterne er hermed fastsat for den kommende sæson.
6.

Udvalgenes beretning:
Økonomi-udvalget v/ Karsten Valbjørn:
I den nye sæson forsøger vi at implementere et administrations-system, som skal lette f.eks.
kontingent-opkrævninger.
Sponsor-udvalget v/ Rico Jørgensen:
Der henvises til formandens beretning.
Turnerings-udvalget v/ Rico Jørgensen:
Der henvises til formandens beretning.
IT/PR-udvalget v/ Rico Jørgensen:
Der henvises til formandens beretning.

Der var ingen yderligere bemærkninger til udvalgenes beretninger.
7.

Drøftelse af det kommende års arbejde:
Der var en drøftelse om valget af klubdragt, da modellen viste sig kun at køre en enkelt sæson.
Bestyrelsen tager dette til efterretning, og forsøger at finde en model, der gælder minimum to år.
I øvrigt henvises der til formandens skriftlige beretning.
Ingen yderligere kommentarer.

8.

Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde via klubbens hjemmeside tirsdag d. 21. maj foreslået en række
vedtægtsændringer.
Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på, at eventuelt vedtagne ændringer først er gældende
efter denne generalforsamlings afslutning. Dirigenten henstillede derfor også til at vente med
forslaget om ændring i §14, stk. 2 til allersidst for at undgå forvirring. Her foreslås en ændring til
kvalificeret flertal ved vedtægtsændringer fremfor simpelt flertal.

§2 – oprindelig ordlyd: Klubben har til formål at lede og udvikle idrætslivet indenfor
klubben ved at skabe sunde rammer omkring idrætten og andet kulturelt virke, og ved at
forkynde det kristne evangelium, samt at varetage medlemmernes interesser på det
sportslige område.
Forslag til ny ordlyd: Klubben har til formål at lede og udvikle håndbolden ved at skabe
sunde rammer omkring idrætten og andet kulturelt virke, samt at varetage medlemmernes
interesser på det sportslige område.

§3 – oprindelig ordlyd: Klubben er tilsluttet forbundene DHF, SHF, DGI og KFUM, hvis love
og vedtægter den fuldt ud anerkender.
Forslag: ”SHF” ændres til ”HRØ”

§4, stk. 1 – oprindelig ordlyd: Som aktive medlemmer kan optages alle børn og voksne,
når de vedkender sig klubbens love og vedtægter.
Forslag til ny ordlyd: Som aktive medlemmer kan optages alle børn og voksne, når de
vedkender sig klubbens love og vedtægter. Et aktivt medlem er defineret ved at være
registreret hos kasseren, og ikke samtidig være i kontingent-restance.

§4, stk. 3 – oprindelig ordlyd: Bestyrelsen kan bortvise medlemmer, der ikke udviser en
sømmelig adfærd ved sammenkomster eller på idrætspladsen. I gentagelsestilfælde kan
bestyrelsen give karantæne/suspendering. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på
førstkommende generalforsamling.
Forslag til ny ordlyd: Bestyrelsen kan bortvise medlemmer, der ikke udviser en sømmelig
adfærd ved sammenkomster eller på idrætspladsen, eller som på anden måde udøver illoyal
eller undergravende virksomhed i forhold til klubben. I gentagelsestilfælde kan bestyrelsen
ekskludere. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende ordinære
generalforsamling.

§2-4 sat samlet til afstemning. VEDTAGET med 32 stemmer for.
§7 – oprindelig ordlyd: Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer.
Forslag til ny ordlyd: Klubbens bestyrelse består af 5-7 medlemmer.
BESTYRELSEN BEGÆRER FORSLAGET FORKASTET, DA DET I FLERE TILFÆLDE VIL
MEDFØRE MODSTRIDENDE VEDTÆGTER, SOM IKKE ER TIL DEBAT I DAG!
Forsamlingen modsætter sig ikke.

§7, stk. 3 – oprindelig
generalforsamlingen.

ordlyd:

Fem

bestyrelsesmedlemmer,

som

vælges

på

Forslag til ny ordlyd: Fem bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen,
samt to suppleanter.

§7, stk. 5 – ny tilføjelse: Bestyrelsen skal udpege et bestyrelsesmedlem, der fungerer som
bindeled til DTH’s Støtteforening.

§7 sat til afstemning. VEDTAGET med 37 stemmer for.
§9, stk. 3 – oprindelig ordlyd: De fem bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen,
således at 3/2 er på valg hvert år. Første gang sidder 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
Dette afgøres ved lodtrækning.
Forslag til ny ordlyd: De fem bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at
tre medlemmer vælges i lige år, og to medlemmer vælges i ulige år.

§9, stk. 4 – oprindelig ordlyd: Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.
Forslag til ny ordlyd: Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, såvel aktive som passive, der
er fyldt 18 år.

§9, stk. 5 – oprindelig ordlyd: Generalforsamlingen/bestyrelsen nedsætter de fornødne
udvalg. Udvalgsmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen, dog sidder de udvalg, der er
nedsat af bestyrelsen kun til førstkommende generalforsamling.
Forslag til ny ordlyd: Generalforsamlingen/bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg.
Udvalgsmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen, dog sidder de udvalg, der er nedsat af
bestyrelsen kun til førstkommende ordinære generalforsamling.

§9 sat til afstemning. VEDTAGET med 34 stemmer for.
§10: Generel tilføjelse af begrebet ”ordinær” før ”generalforsamling”.

§10, stk. 2 – oprindelig ordlyd: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde 5 dage før generalforsamlingen.
Forslag til ny ordlyd: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal være formanden i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

§10 sat til afstemning. VEDTAGET med 38 stemmer for.
§14, stk. 2 – oprindelig ordlyd: Når mindst 20 af klubbens stemmeberettigede
medlemmer skriftligt til formanden anmoder herom, bilagt motiveret dagsorden.
Forslag til ny ordlyd: Når mindst 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer
skriftligt til formanden anmoder herom, bilagt motiveret dagsorden.

§14, stk. 2 sat til afstemning. VEDTAGET med 27 stemmer for.

§14, stk. 3 – oprindelig ordlyd: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, senest 4
uger efter at kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i lighed med den ordinære
generalforsamling.
Forslag til ny ordlyd: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, senest 4 uger efter at
kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i dagspressen af bestyrelsen senest 8 dage
inden afholdelsen med oplysning om dagsorden.

§14, stk. 3 sat til afstemning. VEDTAGET med 36 stemmer for.
§15, stk. 1 – oprindelig ordlyd: På generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der er
fyldt 16 år, stemmeret.
Forslag til ny ordlyd: På generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16
år, stemmeret og taleret.

§15, stk. 1 sat til afstemning. VEDTAGET med 41 stemmer for.
§15, stk. 1b – oprindelig ordlyd: Passive medlemmer har ikke stemmeret på
generalforsamlingen.
Forslag til ny ordlyd: Passive medlemmer har ikke stemmeret, men dog taleret på
generalforsamlingen.

§15, stk. 1b sat til afstemning. VEDTAGET med 35 stemmer for.
§15, stk. 1d – ny tilføjelse: Kun medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

§15, stk. 1d sat til afstemning. FORKASTET med kun 21 stemmer for.
§15, stk. 2 – oprindelig ordlyd: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet
af fremmødte medlemmer.
Forslag til ny ordlyd: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved antallet af fremmødte
aktive medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§15, stk. 2 sat til afstemning. VEDTAGET med 35 stemmer for.
§17 – oprindelig ordlyd: I økonomisk henseende tegnes klubben af kassereren og
formanden i forening, eller af en af disse i forening med et tredje bestyrelsesmedlem. Dog
skal hele bestyrelsen på eventuelle fuldmagter og tegningsberettigelser underskrive den
samlet. Ved eventuel låneoptagelse kræves hele bestyrelsens underskrifter.
Forslag til ny ordlyd: I økonomisk henseende tegnes klubben af kassereren og formanden i
forening, eller af en af disse i forening med et tredje bestyrelsesmedlem. Dog skal hele
bestyrelsen på eventuelle fuldmagter og tegningsberettigelser underskrive den samlet. Ved
eventuel låneoptagelse kræves hele bestyrelsens underskrifter. Bestyrelsen kan til enhver tid
give den siddende kasserer fuldmagt til at benytte netbank. I dette tilfælde er det dog et

krav, at minimum formanden har adgang til konto-kik. Omvendt kan bestyrelsen til enhver
tid indskrænke eller helt fratage kassereren denne fuldmagt, hvis det skønnes nødvendigt.

§17 sat til afstemning. VEDTAGET med 35 stemmer for.
§19 – oprindelig ordlyd: Klubbens kan opløses, når opløsningen er vedtaget på to på
hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger og med mindst 14 dages varsel, og
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Forslag til ny ordlyd: Klubbens kan opløses, når opløsningen er vedtaget på to på hinanden
følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger og med mindst 14 dages varsel, og 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ved klubbens opløsning, tilfalder alle aktiver og
passiver Sorø Kommune, som er forpligtet til at indefryse alle midler til opstart af en ny
håndboldforening i Dianalund.

§19 sat til afstemning. VEDTAGET med 39 stemmer for.
§15, stk. 3 – oprindelig ordlyd: På generalforsamlingen afgøres enhver afstemning ved
almindeligt flertal, enhver afstemning kan af 1 medlem forlanges som skriftlig afstemning.
Forslag til ny ordlyd: På generalforsamlingen afgøres enhver afstemning ved almindeligt
flertal, enhver afstemning kan af 1 medlem forlanges som skriftlig afstemning. Dog kræver
vedtægtsændringer kvalificeret flertal, dvs. mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
skal stemme for.

§15, stk. 3 sat til afstemning. VEDTAGET med 38 stemmer for.

9.

Valg af formand (lige årstal):
Formanden er ikke på valg i ulige år.

10.

Valg af kasserer (ulige årstal):
Kassereren er på valg i år. Karsten Valbjørn ønsker genvalg.
Ingen modkandidater. Karsten Valbjørn er hermed genvalgt.

11.

Valg af bestyrelse (+ 2 suppleanter):
Der skal, i ulige årstal, vælges 2 menige medlemmer, samt 2 suppleanter.
Morten Andersen genopstiller for en 2-årig periode.
Brian Westi genopstiller ikke.
Bestyrelsen indstiller Jacob Larsen, med henblik på posten som ungdomsformand.
Ingen modkandidater. Morten Andersen og Jacob Larsen er hermed valgt.
Bestyrelsen indstiller Kasper Drost og Casper Solander, som begge modtager valg.
Ingen modkandidater. Begge er hermed valgt for den kommende sæson.

Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende møde, og vil i den kommende sæson, 2013/2014,
bestå af følgende:
Rico Jørgensen, formand
Karsten Valbjørn, kasserer
Morten Andersen, menigt medlem
Jacob Larsen, menigt medlem
Jeanne Egekjær, menigt medlem
John Karlsen, menigt medlem
Heidi Slott, menigt medlem
Kasper Drost, suppleant
Casper Solander, suppleant
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.

13.

Valg af revisor (+ 1 suppleant):
Bestyrelsen indstiller Jette Schubert som revisor.
Ingen modkandidater. Jette Schubert er hermed valgt.
Bestyrelsen indstiller Thomas Larsen som revisor-suppleant.
Ingen modkandidater. Thomas Larsen er hermed valgt.
Inden ”eventuelt” blev generalforsamlingen midlertidigt suspenderet, idet Knud Brøchner og
Dennis Lund fra Dianalund Udviklingsråd kom forbi, for at fortælle om rådets arbejde og
samarbejde med borgerforeningen. Indlægget varede cirka 30 minutter.

14.

Eventuelt:
Formanden takkede i sin skriftlige beretning både Kasper Drost og Jonas Herold for en
ekstraordinær frivillig indsats i den forløbne sæson, og de blev begge markeret med en god flaske
rødvin.
Endvidere rettede formanden en stor tak til Brian Westi, som efter seks år i bestyrelsen valgte at
træde ud. Han fortsætter umiddelbart sit virke i støtteforeningen, men som tak for tro tjeneste i
DTH modtog Brian Westi en gavekurv.

Jens Risum takkede derpå, i sin egenskab af dirigent, for god ro og orden ved generalforsamlingen
og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Formand, Rico Jørgensen, takkede forsamlingen for fremmødet, og uddelte to flasker vin til
dirigenten som tak for hjælpen.

Jeanne Egekjær, referant

Jens Risum, dirigent

