
 
 

Fælles generalforsamling i holdfællesskabet mellem 
KIK Håndbold og HUI Håndbold 

 
Onsdag den 26. maj 2021 kl. 20.00 i Byens Hus Kokkedal 

 

Referat. 
 
Til stede bestyrelsen, Vik Hansen, Alex Voss, Rasmus Svendsen og Michael Esmann. 
 
Pkt.1. Valg af dirigent Vik Hansen.  
 
Pkt.2. Formændenes beretning godkendt. Lægges på HUKs hjemmeside. 
 
Pkt.3. Fremlæggelse af regnskab for HUK, HUI Håndbold og KIK Håndbold 
Godkendelse af regnskab for HUI Håndbold og KIK Håndbold – Godkendt . 
 
 
Bestyrelsen foreslår at kontingenterne fastholdes på nuværende niveau – godkendt. 
 

Aldersgruppe Sats forslag Nuværende sats 
Senior < 25 år 1200,- pr. halvår 1200,- pr. halvår 
Senior > 25 år 1200,- pr. halvår 1200,- pr. halvår 
Ungdom (U10-U18) 1150,- pr. halvår 1150,- pr. halvår 
Mini (<U10)   575,- pr. halvår   575,- pr. halvår 
Passive   185,- pr. halvår   185,- pr. halvår 

 
Der blev bemærket at årgangene skifter ved 8. 
 
Fremlæggelse af budget for HUK – godkendt. 
 
Bestyrelsen forslår at den i 2019 og 2020 meddelte prokura forlænges med endnu et år - godkendt. 
 
Pkt.4. Indkomne forslag: 
Ingen  
 
Pkt.5. Valg til bestyrelsen i KIK Håndbold  
Formand – Per Jacobsen ikke på valg  
Næstformand – Cecillie Engelstrup foreslås valgt for 2 år  
Kasserer – Jette Hansen foreslås valgt for 2 år  
Sekretær – Stine Bergmann ikke på valg  
Menigt medlem – Alex Voss blev valgt.  
 
Valg til bestyrelsen i HUI Håndbold  
Formand – Lars Haag foreslås valgt for 2 år 
Næstformand – Klaus Karlsen ikke på valg  
Kasserer – Rune Fogh ikke på valg  
Sekretær – Thomas Juhl Hansen foreslås valgt for 2 år  
Menigt medlem – Jette Haag ikke på valg   
 
Pkt.6. Eventuelt: Herunder orientering om KIK-IND’s økonomi. Det ser slemt ud.  



 
 
Under eventuelt blev spillersituationen på specielt U 15 drenge og U 13 piger drøftet. 
Der må gøres noget NU. 
Ida har sat opslag på facebook som skal deles. 
Der blev foreslået opslag i testcentre på skoler m.v. 
Alle skal hjælpe med dette. 
Der skal evt. rettes kontakt til Fredensborg for at høre hvor mange U15 de har i den kommende sæson, 
 
Alex slog til lyd for en fælles tur til f.eks. Teramo til sommer. 
Der var forslag om at pengene fra Ironmann ( hvis det bliver til noget) kan gives som tilskud. 
Der var også behov for Hoody til Deltagerne til Næstved cup ( dem der ikke allerede har) 
Fællesbus til Næstved har også været nævnt. 
 
Der blev foreslået flere fællesarrangementer både på ungdomssiden og seniorsiden. 
 
Alle er opsat på at der skal ske en større sammensmeltning af spiller på tværs af årgange. 
 

 

Vik Hansen  

Dirigent  

 


