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1. Kenneth valgt som ordstyrer 
 

2. HH valg som referent 
 

3. Formands Beretning:  
 
Overordnet set har det været en fantastisk sæson. Vi slog rekord på medlemssiden og 
selvom det ikke er vigtigt, har mange hold været placeret i toppen af deres rækker. 
Vi har haft super god opbakning på tilskuer siden hvor der har været mange i hallen til 
vores hjemmekampe og givet alle holdene super god stemning. 
Det var første sæson med flere udvalg, bla. Dommerbord, kiosk og sponsor udvalg og 
det har været godt for bestyrelsen at kunne uddele nogle lavpraktiske opgaver og det 
har givet en masse god erfaring på hvordan vi løser opgaverne i fremtiden og 
involverer de mange frivillige endnu mere i foreningen. 
Vi har også haft en turneringsansvarlig hvilket har været en super god oplevelse som 
også bliver videreført fremover. 
Vi har haft nye folk i bestyrelsen og det har været en god læringsperiode, men 
desværre også lidt turbulent med medlemmer der er stoppet før tid. En ærgerlig 
oplevelse, men igen en erfaring rigere. 
Sæsonen sluttede brat med COVID19 og rigtig ærgerligt for spillerne, ikke at kunne 
spille de sidste kampe og for de mindste ikke at have et afslutningsstævne. Desværre 
ser det ud til at fortsætte, så det er en anderledes måde at holde hjemmestævner og 
arrangere træning der venter den kommende sæson. 
COVID19 satte også en stopper for vores traditionsrige HÅNDBOLD-SHOW-OFF til stor 
ærgrelse for alle. Det er specielt for undertegnede årets højdepunkt og der var set frem 
til et brag af en afslutning. 
Heldigvis fandt vi en online løsning, hvorpå vi kunne hylde vores fantastiske frivillige 
og det var en sand fornøjelse at kunne køre rundt og give gaver og priser.  
Det har været et privilegie at få lov at stå i spidsen for SVHK. At se klubben vokse og 
udvikle sig og idéen om at Vejle manglede en breddeklub der måske ikke gjorde 
tingene som de fleste, har med tiden vist sig at være det rigtige. Vi har markeret os 
positivt både lokalt, men også national i håndboldregi som værende et rart sted at 
være.  
Alt dette kun takket være et hav af frivillige, dedikerede fans og generel stor opbakning 
fra medlemmernes familier. 
Tusind tak for alle opture og nedture, men mest af alt tak for alle oplevelserne. Det er 
printet i hukommelsen til evig tid ☺ 
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4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2019-2020, v. Nicki Pedersen. 
Regnskab gennemgået. Ingen spørgsmål til regnskab. Regnskab er godkendt.  
 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget 2020-2021 v. Nicki Pedersen 
Budget gennemgået. Budget er godkendt.  
 
Det oplyses at der i budgettet er en pulje fra SVHKs side til at kunne støtte holdene i 
arrangementer. Det er tiltænkt som mindre beløb. Til det punkt stiller Tina 
Vestergaard stiller spørgsmål til, at SVHK foreslår nye trænere og nye årgange, får 
stillet et beløb til rådighed til sociale arrangementer, som en slags ”velkommen til”? 
Gert oplyser at det er en pulje som der søges til. Forslaget noteres og bestyrelsen 
arbejder videre på at alle hold for information. Kenneth Smed supplerer, at puljen altid 
har været der, men ikke annonceret for. Det var tiltænkt som et pulje til, hvis spillere 
skulle have sodavand e.l. eksempelvis ifm. fællesspisning i SVHK. 
 

6. Valg af revisor; Lene V. Nielsen stiller op til genvalg. Lene V. Nielsen er genvalgt.  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlem. Hans-Henrik Madsen stiller op. Hans-Henrik Madsen er 
valgt. Tina Vestergaard stiller op som bestyrelsesmedlem. Tina Vestergaard er valgt.  
 

8. Valg af formand. Kenneth Smed takker af. Han er valgt som formand i SIU. Det vil 
kunne give interessekonflikter at Kenneth er formand i SVHK samt SIU, den tvivl det 
scenarie kan give, ønsker Kenneth Smed ikke, hvilket der er fuld opbakning til. 
Kenneth takkes for det enormt store, dedikerede engagement og professionelle i at få 
SVHK til at fungere. 
 
Gert Donkjær stiller op til formandsposten. Gert Donkjær er valgt som formand for 
SVHK. 
 

9. Der er vedtægtsændring; Tegning af forening ændres fra kun formand til: Både kassér 
og formand. 
 
Vedtægtsændring er accepteret. 
 
 
Evt.: 

  
Broen, Kultur og Fritid og DIF er organisationer der yder tilskud eller betaler 
kontingent for børn, hvis forældrene ikke har midlerne til at betale. Der ønskes at 
bestyrelsen annoncerer for de 3 organisationer i de forskellige Facebook grupper, så 
budskabet kommer ud til forældre. Nicki skal der henvises til, hvis der er forældre der 
har behov for assistance.  

 


