REFERAT AF GENERALFORSAMLING
I
DRAGØR HÅNDBOLDKLUB

tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00
i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og status
4. Fremlæggelse af budget for indeværende år
5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af ungdomsrepræsentant
9. Valg af revisor og suppleant
10. Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under dette punkt)

1. Valg af dirigent
Pernille Lundqvist blev enstemmigt valgt.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
Formand Bastian Koch aflagde beretning for det forgangne år. Beretningen kan ses
som bilag 1 til dette referat.

3. Fremlæggelse af regnskab og status

Kassereren fremlagde regnskab og status for 2013 og det blev godkendt. Se bilag
2.

4. Fremlæggelse af budget for indeværende år
Kassereren fremlagde budget for 2014 og det blev godkendt. Se bilag 2.

5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr
Kontingenter og rykkergebyrer fastholdes på det nuværende niveau:
•

Fnuggies: 450 kr.

•

Søskende: 300 kr.

•

Ungdom 1 træningsgang om ugen: 600 kr.

•

Ungdom 2 træningsgange om ugen: 800 kr.

•

Rykkergebyr: 100 kr.

6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Bastian Koch, Lars Koch og Søren Pihl blev alle genvalgt. Som nye medlemmer til
bestyrelsen valgtes Helen Jensen og Pernille Lundqvist
Som Suppleant blev Henrik Gotha Jørgensen valgt.

8. Valg af ungdomsrepræsentant
Der er p.t. ikke nogen i klubben, der har alderen til dette.

9. Valg af revisor og suppleant
Revisor Niels Boyer blev genvalgt og Signe Brix Arvin blev valgt til suppleant.

10. Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under dette punkt)
Bestyrelsen har inden generalforsamlingen udsendt en opgaveliste og den blev
diskuteret.

Dommere
Langt de fleste ungdomskampe er såkaldte ’døm-selv’-kampe, hvor DHK skal stille
med en dommer til vores hjemmekampe.
Vi har brug for jer, der spiller/har spillet håndbold og har mod på at fløjte f.eks. en
U10-kamp. Du kan selvfølgelig trække på den erfaring, der allerede er i klubben.
Det kunne også være, at du har lyst til at arrangere et kursus, hvor en dommer
kommer og fortæller forældrene om at dømme selv.
Lars Koch arrangerer og Michael(Rasmus’ far) finder deltagere.
Pokaler og gaver
Hvert år uddeles der pokaler til årets spillere på de forskellige hold. Vi har brug for
en, der sørger for, at der bliver indkøbt og indgraveret pokaler.
Signe Arvin meldte sig til denne tjans og vil blive kontaktet af bestyrelsen, når det er
tid til indkøb.
Venskabsklubber
Vi er blandt andet venskabsklub med KIF-København, men bestyrelsen når
sjældent at gøre brug af de tilbud, vi får.
Vi har brug for en, der står for kommunikation med venskabsklubber og evt.
arrangementer i den forbindelse.
Connie og Pernille meldte sig til dette.
Dragør Nyt
Pernille Lundqvist vil gerne være kontaktperson til Dragør Nyt, så alle, der har
skrevet noget på vegne af klubben, kan sende det til hende, så sender hun det
videre til Dragør Nyt.

Bestyrelsen konstituerer sig på møde den 8. april 2014 kl. 18.00.

Dirigent:

Sekretær:

Pernille Lundqvist

Karen Nedergaard

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014
Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 19. marts 2013 konstituerede bestyrelsen sig som
følger:
Bastian Koch, formand, ungdomsansvarlig
Brian Samuelsson, næstformand, pressansvarlig
Lars Koch, kasserer
Karen Nedergaard, sekretær
Karin Søgaard Koch, træneransvarlig
Dorte Christensen
Søren Pihl
Rasmus Bøgelund
Suppleanter:
Karina Hansen
Helen Jensen
Siden generalforsamlingen er der afholdt 8 møder i bestyrelsen. I Bestyrelsen arbejder
vi rigtig godt sammen på alle fronter. Vi kan dog godt mærke, at der er kommet rigtig
mange nye opgaver i løbet af året, og at vi har sagt farvel til både Brian og Rasmus i
årets løb, så vi ikke er så mange til at løfte opgaverne, som vi har været.
Alle opgaver er dog blevet løst til min store tilfredshed. Jeg er rigtig stolt af min
bestyrelse og alle arbejder benhårdt på at gøre klubben bedre for alle vores
medlemmer. Både nye og gamle medlemmer af bestyrelsen har virkelig ydet et stort
stykke arbejde i årets løb.
Bestyrelsen har i år arbejdet på at rekruttere flere nye medlemmer til vores yngre
årgange og på at fasteholde de nuværende medlemmer. Vi har derudover arbejdet på
at styrke sammenholdet i klubben, da vi mener at det vigtigt, at der er en stor fælles
ånd i en lille klub som vores.
Hold og medlemmer
Klubben har p.t. ingen seniormedlemmer, 115 juniorer som er en rigtig flot stigning på
57 % og 51 fnuggies. I alt 166 aktive og 16 passive medlemmer. Medlemstallet er
steget igen i år og det viser, at det går i den rigtige retning for klubben.

Damesenior/ Herresenior
Der er stadig ikke nogle seniorhold i klubben. Vi har i bestyrelsen heller ikke arbejdet
på at prøve at skabe nogle, da vi ikke tror, at der i øjeblikket, er grobund for det i
lokalsamfundet.
Oldboys
Vi har i løbet af sæsonen været nødt til at lukke vores nystartede Oldboyshold, da det
blev ramt af rigtig mange skader og til sidste ikke kunne stille et hold. Der er dog snak
om at prøve at starte det op igen.
U8 mix
Vi har nu 44 tilmeldte U8 spillere (både drenge og piger) i alderen 6 til snart 9 år. Der
er tale om børn fra alle skoler i Dragør. Det har været nødvendigt at ansætte 4
hjælpetrænere for at holde styr på de mange børn. Vi har også haft besøg af en
konsulent fra HRØ, Nikolai for at få tips til, hvordan vi kan strukturere vores træning
bedst muligt, når vi ved at der er stor aldersforskel og stor fysisk forskel på børnene. Vi
har været til stævner i regi af både DGI Vestsjælland og HRØ. Vi har endda forsøgt at
arrangere vores eget stævne. Desværre kunne vi ikke lokke DGI Vestsjællands hold til
at køre til Dragør på en søndag. Og HRØ havde ikke tid til at deltage pga. afholdelse
af eget stævne. Men vi havde en fantastisk dag, hvor vi spillede en række interne
kampe (dvs. mod og selv) og sluttede af med kage, frugt, saftevand og kaffe til
spillerne og deres familier.
U12 Piger /U10 Piger
I starten af sæsonen havde vi meget få U10 piger og derfor trænede de sammen med
U12 pigerne. Nu er der kommet 13 piger, og de er nok til deres eget hold og derfor
leder vi efter en træner til dem, til den nye sæson.
U12 pigernes hold er vokset igennem hele sæsonen og er oppe på 16 tilmeldte
spillere. Udviklingen på holdet været rigtig stor. Og de har været ude og spille
turnering både før og efter jul.
U12 Drenge/ U10 Drenge
Da sæsonen startede, var der ca. 15 drenge. Som sæsonen er skredet frem er der
kommet flere og flere til. Der er også nogle få som er faldet fra, men det kan ikke
mærkes på holdet. Vi er nu 25 drenge. Der er specielt kommet mange drenge i januar,
det plejer at skyldes herrelandsholdet, der som regel præsterer et flot resultat. Der er
især kommet mange U10 drenge til holdet. Der er ikke noget U10 hold, så de træner
med hos U12 drengene. Der er kommet så mange U10 drenge til, at der kan laves et
U10 hold.

Holdet er vokset meget håndboldmæssig, men også på det sociale plan.
Kort sagt er U12 drenge vokset til et meget stort hold, hvor der er en del U10 drenge.
Vi arbejder på at finde en træner til U10 drenge.
U14 Drenge
Sæson 2012 sluttede ikke så godt for vores drenge. Vi sluttede på en fjerdeplads med
4 point. Pointene var kun kommet fordi de andre ikke havde kunnet stille hold.
Da vi nåede 1. maj, begyndte vores samarbejde med Amager SK, nogle af drengene
valgte at stoppe i stedet for at komme med i samarbejdet. Da samarbejdet startede
begyndte tingene at gå den rigtige vej. Vi startede med at have et 1. og et 2. hold, men
efter nogle måneder blev vi enige om at nedlukke 2. holdet og nøjes med et enkelt
hold. Vi tilmeldte os til tre sommerstævner som alle gik nogenlunde. Da turneringen
gik i gang var vi alle meget enige om at tilmelde os 2. division, så det gjorde vi, men
det virkede hurtigt som en dårlig idé. Vi havnede i en rigtig svær gruppe, hvilket gjorde
at vi endte på en sidsteplads uden nogen point.
I december tilmeldte vi os så til Lundaspelen, og dér gik vi videre fra gruppespillet,
men røg ud da vi nåede kvartfinalen. Vi tilmeldte os Indoor Beach stævnet på
Refshaleøen, hvor vi spillede os vej til semifinalen, men tabte den. Efter jul fortsatte vi
så i 2. division, men denne gang kom vi i en noget bedre passende gruppe. Som det
ser ud nu ligger vi på en førsteplads, men dog kun med ét point ned til andenpladsen.
Hvis vi vinder vores sidste kampe kan vi se frem til slutspil, og der er en okay chance
for at vi kan vinde de sidste.
U16 Piger
Vi har desværre været nødt til at lukke holdet i december og stoppe vores U16
holdfælleskab med Amager SK, da der til sidste ikke var flere piger fra Dragør tilbage
på holdet. Dog har flere gamle spillere kontakte klubben, og vi er i gang med at
undersøge mulighederne for at starte et U18 pige hold op.
Fnuggies
Fnuggies har også i denne sæson været et populært hold, der er 55 tilmeldte børn.
Der er ikke sket de store ændringer i aktiviteterne, opvarmning med sange og løb,
diverse boldlege og ballon leg, dog har vi udvidet vores repertoire med en hoplaringsbane og en kegle-hækkeløbsbane til stor glæde for fnuggiesbørnene.
Håndbold Fitness
Vi har været nødt til at lukke vores Håndbold Fitnesshold, efter at træneren stoppede.
Vi prøvede at finde en ny træner, men desværre uden held. Et par fitness udøvere

prøvede at forsætte, men til sidste måtte vi indse, at uden en rigtig fitnesstræner
kunne holdet ikke forsætte.
Træningstider
Vi været så heldig at få en ekstra times træningstid om mandagen fra 18-19 og det er
vi rigtig glade for.
Ungdom
Tradition tro blev der afholdt skolehåndbold over to dage i Hollænderhallen for
kommunes 4. og 5. klasser. Dette har gjort, at der er kommet et par nye spiller i
klubben.
I år deltog vi i et fælleskommunalt arrangement i august måned, hvor Dragørs unge
kunne komme op i hallen og prøve forskellige sportsgrene.
Der blev afholdt afslutningsfest for ungdomsholdene og en julefest.
Fremtiden
I bestyrelsen vil vi forsætte arbejdet med at rekruttere og fastholde ungdomsspillerne.
Vi vil holde fast i vores traditioner og arbejde på at holde flere arrangementer i klubben
for styrke sammenholdet og tiltrække nye spillere.
Vi vil forsætte med at hjælpe og arbejde tæt sammen med de andre håndboldklubber
på Amager og styrke sammenholdet på tværs.
Det er en stor glæder for os at se de mange entusiastiske spillere i hallen og den
opbakning, vi får fra baglandet.
Og så vil jeg gerne sende en stor tak til alle de frivillige, der har stillet op i årets løb.
Mange tak.

Dragør, den 24. marts 2014
Bastian Koch, formand

Årsregnskab 31.12.2013

Balance pr. 31.12.2013

