
Generalforsamling i håndboldafdelingen d. 6. april 2022 

 

1. Valg af dirigent 

Harry Jensen 

2. Valg af referent 

Lotte Hansen 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Bestyrelsens beretning 2021 

Sæson 21/22 lignede heldigvis den håndboldsæson, som vi alle kender og har manglet de 

sidste par år. Det har været en spændende tid, men vi må sige at være glade for at være 

tilbage til mere ”normale” omstændigheder. Korup Håndbold har haft et år med gode 

oplevelser og succeser til alle medlemmerne. 

Nu er tiden så kommet til, at trænerne skal gøre klar til sommertræningen for de respektive 

hold. Det er også i den forbindelse, at nye trænere kommer til. 

I år har vi haft et forældre-barn hold, U5-U8 spillere, et U9 drengehold, et U13 pigehold, et 

U13 drengehold. Derudover har vi et Five-a-Side hold foruden vores seniorer. 

Hos forældre-barn holdet er der fart over feltet og hallen summer af liv fra både glade børn 

og forældre. Der er stor tilslutning til holdet og alle deltagerne lever sig ind i øvelserne. Når 

der er konkurrencer i gang kan vi se, at der ikke bliver givet noget i porten – alle vil vinde, 

store som små. 

Igen i år er de nede ved U5-U8 blevet mange spillere. De stiller op til stævner i både U6, U7 

og U8. Selvom der ikke tælles mål i disse kampe kan vi forsikrer jer om, at vores spillere har 

helt styr på, hvad stillingen er. 

Vores U9 drengehold har også leveret flotte præstationer ved hver eneste stævne de har 

været til. De er mødestabile til træning og har i år trænet sammen med U13 pigerne om 

tirsdagen, hvor de også har fået konditionstræning med. 

U13 pigerne oplever stadig tilgang på flere nye håndboldspillere, hvilket jo er meget dejligt. 

De har i år spillet nogle stævner, hvor de også har gjort det flot og hvor de har spillet nogle 

rigtig gode kampe. De kommer altid til træning med et godt humør og med lyst til at lære 

mere håndbold. 

U13 drengene klarede sig godt i første halvsæson, hvor de sluttede på en fin 

midterplacering. I anden halvsæson er det bl.a. blev til nogle meget tætte kampe og 

drengene er sluttet på en flot 4 plads. 



I år har vores five-a-side hold været til stævne, hvor de leverede fine resultater. De vandt to 

kampe og tabte to, hvilket må siges at være en flot, som vi her fra bestyrelsen lykønsker 

dem med. Derudover har de i forbindelse med vores afslutningsdag spillet en træningskamp 

mod Vindinge. En kamp som de desværre tabte, men gjorde en god figur i. 

På seniorsiden har vi i år haft 3 damehold og 1 herrehold. 

Vores serie 4 damer har grundet skader set sig nødsaget til at trække sig fra turneringen og 

har i stedet trænet sammen med Five-A-Side holdet. 

Vores ene damehold var inden jul et U19 pigehold, men da puljen skulle lægges for den 

sidste halvdel af sæsonen blev det meldt ud, at der vil blive tale om en triple turnering. Det 

var holdet ikke interesseret i, hvorfor vi valgte at tilmelde dem i Serie 2 i anden halvdel af 

sæsonen. Seniorbold var ikke ukendt land for pigerne, som hele sæsonen har trænet med 

vores andet dame senior hold. 1. sæson, som senior sluttede af med en flot 1. plads og 

dermed sikret sig oprykning. Fra bestyrelsen side skal der selvfølgelig lyde et stort tillykke 

med det flotte resultat. De skal hjemme spille fynsmessterskab mod Højby og vi fra 

bestyrelsen ønsker dem held og lykke. 

Vores andet damehold spillede en flot første halvsæson, hvor de endte på en andenplads - 

kun lige slået på målstregen. I anden halvsæson blev der igen gået til stålet med flotte 

præstationer og de har atter formået at ende i toppen på en flot 2. plads. Også her ønsker vi 

fra bestyrelsen tillykke med det fine resultat. 

Afslutningsvis har vi vores Herresenior hold, som desværre har været lidt plaget af skader i 

denne sæson. De sikrede sig at blive i serie 1 til anden halvsæson. Her har sæsonen også 

budt på nogle tætte kampe og herrerne slutter sæsonen af på en fin midterplacering. 

Desuden har Herrerne nu også begivet sig ud på det sociale medie Instagram, hvor man har 

mulighed for at følge dem og deres kampe. 

Også i denne sæson har Herrerne og Damerne trænet sammen om torsdagen, hvilket bl.a. 

har styrket de sociale relationer endnu mere. 

Som afslutning på sæsonen havde vi i bestyrelsen inviteret alle vores medlemmer og 

sponsorer til en stor festdag med kampe fra middagstid, hvor vores mindste spillere og U13 

pigerne kom og løb ind sammen med de hold der skulle spille på dagen. Der blev speacket 

under samtlige kampe og der var mulighed for at oddse på kamp resultaterne. Efter sidste 

kamp var der gjort klar i hal 2 til dejlig middag og fest bagefter. I forbindelse med middagen 

blev alle årets spillere og fightere kåret, samt der blevet udleveret tak til alle trænerne og de 

frivillige vi har i klubben. Dagen var en kæmpe succes, som vi håber at kunne fastholde i 

mange år fremadrettet. 

Nu venter der for nogle af holdene deres afslutningsstævner, samt strandhåndbold 

stævnerne. 

Vores sponsorudvalg har igen i år arbejdet hårdt for at skaffe penge til klubben. Der er i 

løbet af sæsonen kommet nye sponsorer til. Herfra skal der lyde en stor tak til nye og gamle 



sponsorer for den opbakning de giver.Sponsorudvalget gør et stort arbejde og vi fra 

bestyrelsen vil gerne sige tusind tak for det. 

Udover at skaffe sponsorer hjælper håndbolden til ved loppemarked i KKIC som bliver 

afholdt i marts og oktober måned. Vi fra bestyrelsen kunne godt ønske os, at flere forældre 

og medlemmer stiller deres hjælp til rådighed, da det ofte er trænere og sponsorudvalget der 

stiller op - og de gør i forvejen et stort stykke arbejde. De penge vi tjener, bruger vi aktivt på 

at nedbringe omkostninger for vores medlemmer i forbindelse med stævner, transport og 

strandhåndbold. 

Der skal også lyde en stor tak til alle forældre for den altid store opbakning til alle hold på 

både hjemme- og udebane uanset, hvor langt vi er hjemmefra. 

Til slut vil vi gerne takke trænere, hjælpetrænere, holdledere, materialeforvalter, 

dommeransvarlig, tøjvaskere og alle de frivillige, der altid møder op og giver en hjælpende 

hånd med. Uden frivilligt arbejde kunne vi slet ikke få klubben til at køre rundt. 

Næste sæson 

Næste sæson håber vi byder på endnu flere håndboldspillere så vi kan få endnu flere hold. 

Derudover glæder vi os til at få afholdt en dag, hvor det er muligt for vores unge mennesker 

at tage nogle teknikmærker – et punkt som blev forelagt bestyrelsen sidste år, men som ikke 

har været muligt grundet Covid-19. 

Vores ungdomsafdeling og seniorafdeling skal også på deres årlige stævner. Derudover skal 

vi igen hjælpe til ved loppemarkederne i KKIC og endeligt skal vi blive ved med at arbejde på 

at skaffe flere sponsorer. 

Beretningen er godkendt. 

4. Godkendelse af regnskab 2021 & budget 2022 

Kassereren gennemgik regnskabet og budgettet for de fremmødte. 

De valgte bilagskontrollanter og revisorer har gennemgået regnskabet og budgettet og 

godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse (for en 2-årige periode) 

a) Bestyrelsesmedlemmer 

· Hanne Hansen – Valgt  

· Dan Arildslund – ikke genvalgt 

· Natasja Riis – Valgt 



· Sabrina Lange – Valgt  

· Christina Claville - ikke genvalgt 

Bestyrelsen forbliver som den er nu, uden to de bestyrelsesmedlemmer som ikke modtog 

genvalg. 

b) Suppleant: 

Karen  

Heidi Arildslund 

c) Valg af revisor (for en 2-årige periode) 

· John Oris 

Suppleant: 

Harry Jensen 

7. Eventuelt 

En stort tak til Dan Arildslund, for hans store arbejde i bestyrelsen 

En stort tak til Harry Jensen, for at styre generalforsamlingen.  

 


