
Referat fra generalforsamling i Nøvling IF 
Lørdag den 02-03-2019 kl. 10:00 i klublokalet i Klaruphallen 

 
Velkomst ved Elsebeth. 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
Mikkel From vælges til dirigent – Thomas Kloster vælges til referent. 
 
2. Formandens beretning. 
Elsebeth synes det er en fornøjelse at være formand i klubben, om end det er en opgave med 
udfordringer også. Både sportsligt, socialt og økonomisk. 
Elsebeth fremhæver U12 piger, hvor en vedholdende træner og noget arbejde med 
håndboldkaravane på skolen, som har fået dannet et hold på trods af der fra start ikke var et. 
 
I 2014 var vi 301 medlemmer – i 2018 har vi været 465 medlemmer, som største klub i kreds 1. Vi 
har haft en fremgang bare det sidste år på 30 %. Den mindste fremgang er blandt 13-18 årige, hvor 
vi har 10 % fremgang. På landsplan er denne gruppe faldende. 
I 2014 var der 64 seniorspillere, i år er der ca. 160 seniorspillere. 
 
De mange medlemmer giver en udfordring mht. haltid. Både hvad angår træningstiden, men også 
mængden af spillere, som skal være i hallen på samme tid på holdene. 
Det giver flere indbetalinger, at der er kommet mange spillere, men derudover er der også en del 
udgifter i forbindelse med flere hold og turneringsdeltagelser. 
 
Der er yderligere samhandelsaftale med Sport24, hvor der er aftale omkring, at vi kan handle på 
webshop for klubben, hvorigennem klubben får tilskud for de køb, der foretages. 
 
Det er dejligt, at vi har nogle aktive og dygtige mennesker i sponsorudvalget, som har gjort et rigtig 
stort stykke arbejde for at få skaffet sponsorer til indtægter og tøj mv. 
 
Der har i 2018 været holdt frivilligaften, hvor der er blevet lavet udvalg til de forskellige aktiviteter 
i klubben. Disse står for ungdomsturnering, julebanko, hjælperaktiviteter mv. 
 
Ungdomsudvalget har fået til opgave med ungdomsafslutning og juleaktivitet, men har også taget 
til opgave, at der skal gøres klar til modtagelse af nye spillere/trænere i klubben. 
 
For første sæson har vi haft ansvaret for cafeen i hallen, da der ikke længere har været forpagter. 
Det har været meget besværligt med bemandingen ud fra, at en gruppe hold har skullet besætte 
tjansen. Derfor arbejdes der på et frivilligkorps, der kan stå for bemanding, når der er 
hjemmestævner. Derudover skal det være en mulighed for hold at tjene ind til de større 
arrangementer. 
 
Formanden takker til alle i bestyrelsen og sender tak til alle de frivillige trænere, holdledere og 
koordinatorer, som lægger mange timer i klubben. 
Derudover er der tak til Søs, Jesper og Birgitte for deres indsats i bestyrelsen nu de stopper. 



Spørgsmål til beretning: 
Der spørges til, om man har lavet en undersøgelse af, hvorfor vores medlemstal stiger, som de gør. 

- Der er ikke lavet nogen undersøgelse af det, men Elsebeth giver en besvarelse af, at der er 
mange gode trænere, som har lagt godt arbejde i at skabe hold, der hvor der har manglet, 
samt lagt kræfter i at lave et godt miljø til de unge. 
Elsebeth anbefaler, at vi stadig fortsætter med at arbejde hårdt på at skabe gode rammer 
og godt miljø. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab 
Der er et lille fald i indtægterne, men også tilsvarende i udgifterne. Der er ca. et overskud på 
44.071 i hovedforeningen. Ungdomsturneringen har givet et underskud på ca. 45.000 pga. 
opstartsår, der blev sat som vilkår, at turneringen skulle afholdes. 
Derudover er der nogle ned- og afskrivninger, der gør, at et samlet resultat bliver et underskud på 
ca. 50.000. 
Egenkapitalen er stadig sund til at holde klubben i gang. 
Der tilføjes, at der har været købt masser nyt træner/ledertøj, hvilket har gjort et ordentlig indhug 
i udgifterne for året. 
 
Indtægter: 
Der er kommet en god stigning i kontingent og tilskud fra kommunen i sammenhæng med de 
øgede medlemstal. Yderligere er der kommet god stigning i sponsorindtægterne. 
Der er ligeledes kommet en post med sportscafe/kiosk. Ifølge tallene er der et overskud 
sammenholdt med udgifterne. 
 
Udgifter: 
Der er en del tøjudgifter, der er lagt ekstra på. Ligeledes har der været en øgning i udgifter ved 
stævner, fordi betalingen er gået gennem klubben. Derfor er der en lignende stigning i indtægter 
på denne post også. 
Der er en del gebyrer, der dukker op, fordi vi har dankort og øvrige kortgebyrer bl.a. i forbindelse 
med større aktiviteter og behandlinger i conventus. 
 
Spørgsmål: 
Der er spurgt til cafeen og et overskud på ca. 50 % af omsætningen. Det giver godt især i 
forbindelse med de aktiviteter, der afholdes i hallen, hvor man tilbydes at sælge. Derudover er der 
god omsætning i klubbens egne aktiviteter. 
Der spørges ind til udgifter omkring kortgebyrer, samt om man er opmærksom på, at der er 
stigninger i gebyrer o.lign. 
Der spørges til udgifter på klublokale, mødelokale og cafeteria. Det besvares, at lokalelejen ikke 
går ind og påvirker cafedriften, da det går på klubbens drift. 
 
Regnskabet godkendes af forsamlingen. 
  
4. Fremlæggelse af budget for 2019 
Anja fremlægger budget for 2019. 
Der budgetteres med samme indtægter for kontingent, som sidste år. 



Anja oplyser, at der bliver sat nogenlunde samme budget ved mange af posterne. Hun har taget 
gennemsnit fra de seneste tre år, samt fornuft ud fra de seneste tal til at danne et billede af, 
hvordan budgettet kommer til at se ud for 2019. 
 
Kommentarer: 
Der bliver rost for initiativet med at få lavet et budget. 
Der kommenteres på, om der er tanker omkring at klubben har 80-års jubilæum i år. Der er tale 
om, hvilke(n) aktiviteter, der skal gøres for at afholde denne. 
Der stilles forslag til, at man kunne afholde jubilæum i forbindelse med håndboldens dag sidst i 
marts. 
 
5. Indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg 
- Valg af kasserer for 2 år: Anja Ravnsbæk bliver genvalgt. 
- Valg af sekretær for 2 år: Mia Skovmark bliver valgt til posten (Søs Hee genopstiller ikke) 
- Valg af 1 medlem for 2 år: Jesper Nydam Kold Nielsen bliver valgt til posten (Jesper Jensen 
genopstiller ikke) 
- Valg af 1 medlem/damesenior repræsentant – Cathrine Ravn bliver genvalgt 
- Valg af NUT repræsentant for 1 år – Thomas Kloster bliver genvalgt 
- Valg af revisor 1 år – Thomas Tomra bliver genvalgt 
- Valg af revisorsuppleant for 1 år – Dorte Brinkholm bliver genvalgt 
 
7. evt. 
Der bliver kommenteret på, hvordan man laver afregning/kontrakt med ungdomstrænere. Der 
kommenteres på, at man, når man bruger meget tid i hallen som både træner og spiller, måske 
kunne betale sit kontingent på en anden måde end nuværende, uden at det går ud over de 
nuværende muligheder for støtte. 
Der snakkes om, hvorvidt det kan være en ydre motivation, at man løbende igennem sæsonen kan 
se, hvordan man oplever at få noget ud af det at være træner, udover den indre motivation, der er 
grundstenen i det. 
Det kunne være, man kunne få en ekstra mand med blandt seniorspillere eller lignende pga. 
motivationen om mindre kontingent, hvis det kan lade sig gøre. 
 
Kommentar omkring cafeen. Der skal kunne holdes åbent, når der spilles i hallen. Det roses, at der 
er gang i at oprette et udvalg. 
Generel diskussion omkring forventninger og opgaver i forbindelse med klubben og fastholdelse af 
klublivet. 
 


