Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014
Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen.
Tilstede fra bestyrelsen er;
Kenni Thunø, Torben Olsen, Palle Hindborg, Poul Henning Vive, Casper Jeppesen og Sigbrit Molander
I salen; 13 personer
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Kaj Jensen, som bliver enstemmigt valgt.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet i henhold til klubbens vedtægter.
2. Valg af stemmetællere
Nicolai Nøddebo og John Hentze vælges som stemmetællere i hver deres side af lokalet.
3. Formandens beretning;
Se vedhæftet bilag A, stikord herunder.
Tak til Spar Nord som er blevet hoved sponsor.
Vi har arbejdet på klub søndage hvor vi stræber efter at alle hold spiller hjemme og
dermed skber en fantastisk stemning.
Vi har samarbejdet med Faxe på U16 og U18 årgangene. Mange spillere er på efterskole
eller ude andre steder og i stedet for at miste spillere/hold prøver vi at samle det der er
tilbage.
Opfordring til at undgå holdfnidder, herunder forældre der ikke kan lade være at blande
sig negativt.
Bestyrelsen har besluttet at samarbejde med Nicolai Nøddebo som konsulent til at hjælpe
klubben finde den røde tråd.
Der skal mere fokus på grupperne børn fra 0-12 år samt unge fra 14-18 år
Træningstider fortsætter til august (og ikke maj som foregående år) dermed flytter kun de
spillere der rykker op træningstid.
23 august – åbent hus, hvad er håndbold, vi håber på stor opbakning.
Hvad skal vi i fremtiden sige ja til. Vil vi løft opgaver i samlet flok eller skal vi gå glip af
nemt tjente penge.
Strandhåndbold 24-25 maj. Der er brug for opbakning ellers kan vi ikke løfte opgaven. Dvs
3-4 forældre per hold skal stå til rådighed. Der er gode penge at hente.
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Bankospillet er en success med et rimeligt overskud.
1. holdet har lagt billet ind på 1. division. Hvad betyder det for klubben og hvilke
udfordringer giver det.
Der mangler en webmaster til vores hjemmeside der endelig er oppe at køre igen.
Kommentar; Hvad sker der med forældrene hvorfor er der så meget fnidder. Poul Henning uddyber hvad
han har stået model til og at det er bekymrende så mange forventninger der er uden at der ydes en
indsats.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
Poul Henning beklager at der ikke er noget regnskab at fremlægge. Da han fik det første var det ikke
korrekt og der var fejl posteringer. Efter gennemgang var der heldigvis overskud men det er nødvendigt
at indkalde til ekstraordinær generalforsamling og diskutere regnskab, budget og kontingent.
En af de udfordringer der har været er, at bolde og rekvisitter er skrevet som udgift, hvor det tidligere
har været et aktiv. Der opfordres fra salen til at eliminere den post så den ikke står som aktiv da der er
enighed om at det er en fiktiv post.
Der diskuteres datoen for ny ekstra generalforsamling som ikke er fastlagt og der opfordres til at der
sendes en besked ud til alle medlemmer og ikke bare på forsiden af klubmodul/i avisen. Der er en
fornemmelse af, at ikke alle ved der er generalforsamling. Dette er taget til efterretning og vil blive gjort
til den ekstra ordinære indkaldelse.
5. Indkomne forslag:
a. Bestyrelsen stiller forslag om at udskille Herre senior 1 i en ”ny” klub, med egen økonomi,
og i det omfang det er nødvendigt for at overholde love og regler i egen bestyrelse.
Se bilag B
Der er tvivl om hvad det er vi stemmer om, da det ikke synes at står entydigt i teksten og det slås fast
attil afstemning er spørgsmålet om hvorvidt det er ok, at arbejde videre med oplægget.
Det er enstemmigt vedtaget at der arbejdes videre med projektet.
John Hentze foreslår at der i første omgang arbejdes med Herre Senior 1+ 2 . Så kan man senere tilføje
flere senior hold både herrer og damer.

Referat af Team HK Køges ordinære generalforsamling den 26 februar 2014

Side 2 af 4

6. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget for det kommende år
Udgår da det ikke kan diskuteres pga manglende regnskab og budget. Se punkt 4.
7. Valg - Følgende er på valg
a. Casper Jeppesen - modtager genvalg
b. Palle Hindborg - modtager genvalg
c. Torben Olsen - modtager ikke genvalg
d. Suppleanter på valg er:
Jesper Køster & Thomas Skøtte – modtager genvalg
Casper og Palle fortsætter uden modsigelse
Tak til Torben for indsatsen
Jesper og Thomas fortsætter uden modsigelse
8. Ny valg: Bestyrelsen ønsker 3 personer valgt:
a. Ansvarlig for årgange 0-12 år
b. Ansvarlig for årgange 14-18 år
c. Ansvarlig for kontakten til personen som fører klubbens regnskab.
Herunder at godkende betalinger, sikre at det sker til tiden og være med inde over
klubbens pengeopgaver.
John Henze vil gerne med i bestyrelsen som ansvarlig for årgang 14-18 år. Ingen flere melder sig. Det er
rigtigt fint hvis en eller flere forældre (gerne flere i fællesskab) på de små årgange kan tage opgaven da
det er her interessen ligger. En U10 forælder vil lade budskabet sive på u10 årgangen og se om hun kan
engagere nogen. Hvis flere melder sig vil Sigbrit fra bestyrelsen gerne bidrage til samarbejdet.
Til den ekstra ordinære generalforsamling skal der altså findes som minimum, en ansvarlig for 0-12 år
samt en regnskabsansvarlig.
9. Evt.
Kaj (dirigent) opfordrer til at nogle af de unge overvejer at blive Web master og Casper tilkendegiver at
det er en nødvendighed at vi får gjort noget ved det så vi kan få et fælles samlingspunkt for alle i
klubben.
Kaj fortæller at på fredag startes arbejdet omkring projektet Køge Park. Det kan meget vel starte ud med
en hal i forlængelse af de haller vi allerede har. Man kan læse mere på Køge kommunes hjemmeside.
John Hentze pointerer at han mener det har været positivt med træningstiden i denne sæson og at der
endda har været huller. Det inddrømmes fra bestyrelsen, at det har været et puslespil men at det nu ser
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ud til at det er løst for resten af året. Det kommenteres også at man skal passe på med for få
træningstider til de hold hvor der er mange spillere da man risikerer at skræmme dem væk.
Poul Henning fortæller at kommunen og blandt andet spar Nord har givet tilskud til kunststofbaner for
netop at få fodbolden ud af hallerne så vi kan få noget noget mere træningstid, specielt til de unge
årgange hvor der er rigtigt mange spillere. Alle vil jo gerne træne på et fornuftigt tidspunkt.
Nikolaj Nøddebo indskyder, at han synes man skal bakke op om bestyrelsen som han er sikker på tager
ved lære af den forgangne sæson. Der har været en masse udfordringer og han har set en masse uforløst
potentiale i sin gang rundt i hallerne. Han opfordrer til at man fortæller de gode historier og håber at vi
kan få fingre i flere engagerede sjæle ved at sprede det gode rygte.
John Henze pointerer at regnskabet er vendt fra negativt til positivt på de sidste 2 år og langt de fleste
hold har fået flere træningstider så det er også positivt.
Brian Ankersen tilføjer at det har været helt fantastisk med de klubsøndage der har været hvor vi har
samlet op til 200 tilskuere til en 2 div kamp.
Kaj opfordrer til at man på den ekstraordinære generalforsamling laver et aktivitests udvalg som kan
tage sig af de arrangementer som klubben kan tjene penge på.
Palle fortæller at de er ved at renovere vores rekvisit rum i Køgehallen. Svend Johannesen og Casper er i
fuld sving. Tak til Svend og Casper for indsatsen
På bestyrelsens veje
Sigbrit Molander

Bilag:
Bilag A; formandens beretning
Bilag B; Indkommet forslag omkring udskillelse af Herre Senior 1
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Bilag B
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingens om godkendelse til at arbejde videre
med, at etablere en ”ny” klub for herre senior 1.
Dette vil indebære:
At der under HRØ etableres en ny klub med egen klubnummer
At der skal nedsættes en bestyrelse for denne klub på 5-7 medlemmer
At der kommer til at køre en fuldstændig selvstændig økonomi i denne klub .

Årsagen til dette forslag er, at hvis Team HK Køges herrehold i 2. div. rykker i 1. div
vil der skulle være en helt anden økonomi omkring holdet.
I tilfælde af den ikke kan skaffe den økonomi der skal til og holdet må gå konkurs vil
det ikke komme til at påvirke de øvrige hold i Team HK Køge.
Hvis generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om en opdeling, er der
den 3. marts aftalt et indledende møde herom med advokaten. Advokaten har
været rådgiver på tilsvarende opdelinger i andre klubber.
Har snakket med forbundet herom også og det vil kræve klubnummer, navn,
Vi regner med, at vi kan være klar med vedtægter om 4 uger, vi vil så indkalde til en
stiftende generalforsamling.

