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Referat af HMH’s 33. generalforsamling 

Mandag, den 27. maj 2019 kl. 19:00 
i Maribohallen (HMHs klublokale i Hal2) 

 
20 personer var mødt til generalforsamlingen. 
 
Forsamlingen hold 1 minuts stilhed til minde om Michael Schrøder Hansen og Kennets Sørensen. To 
pragtfulde mennesker, der alt for tidligt har forladt os og som vi altid vil huske som to store personligheder, 
med hjerter der bankede for Håndboldklubben HMH. 

1. Overrækkelse af priser 

Årets HMH ungdomsspiller – På pigesiden blev Astrid Holtze, U16 og på drengesiden blev 
Nikolaj Riis Olsen, U18 kåret som årets HMH Ungdomsspillere – Niklas Duus blev kåret som 
årets ungtræner - Michael Nielsen blev kåret som årets HMH træner ved HMH’s 
ungdomsafslutning. 

2. Valg af dirigent 
Knud Engberg blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkald iht. foreningens vedtægter med 14 dages varsel, ved annoncering i Folketidende den 
11/5-19 og Lollandsposten den 14/5-19, samt ved annoncering på Facebook og HMH’s 
hjemmeside og ved e-mail til samtlige medlemmer via Klub Modul. 

3. Formandens beretning 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der kan læses på www.hmhhaandbold.dk. 
Der var følgende bemærkninger til beretningen: Morten Nielsen oplyste, at der etableres en 
kortbane i hal 1 i uge 24, så den er klar til HMH’s håndboldskole. 
Som supplement til hvordan vi kan få sat gang i et herre-senior hold, anbefalede Morten, at vi 
kunne lære lidt af Maribo Boldklub, der havde henvendt sig til Maribo Gymnasium, hvor der 
var emner til at etablere et hold. Bestyrelsen arbejder videre med dette. 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til budget for 
den nye sæson 
Hans fremlagde regnskab for perioden 1/5-18 til 30/4-19 der udviser et tilfredsstillende 
overskud og balancerer med kr. 512.695. 
Der var et enkelt spørgsmål til et tilskud fra Lolland Kommune, der blev besvaret. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
Hans fremlagde herefter bestyrelsens forslag budget for perioden 1/5-19 til 30/4-20 udvisende 
et lille underskud på kr. 20.000, der ligeledes blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 
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6. Valg til bestyrelsen 

På valg er følgende: Hans Hansen, Mette Samson Schlüter og Per Budek  
Forsamlingen gav genvalg til Hans Hansen, Mette Samson Schlüter og 
Per Budek. 

 
Suppleanter: Valg af 2 suppleanter 

Helle Lynge ønskede ikke genvalg. 
Nyvalgt blev Ole Iversen og Henrik Suhr. 

 
Revisorer:  Klaus Jensen (bestyrelsen foreslår genvalg) 

Lisa Larsen (bestyrelsen foreslår genvalg) 
Klaus Jensen og Lisa Larsen blev genvalgt. 

 
Revisorsuppleanter: Jeanette E. Pedersen (bestyrelsen foreslår genvalg) 

Flemming Degn (bestyrelsen foreslår genvalg) 
Jeanette E. Pedersen og Flemming Degn blev genvalgt. 

7. Eventuelt 
Der var ingen emner til drøftelse under eventuelt. 

 

Afslutningsvist takkede formanden Knud Engberg som dirigent, for på myndig og sikker vis at lede 
os igennem mødet. 

Generalforsamling blev afsluttet med et trefoldigt leve for Håndboldklubben HMH. 

 


