
 

Generalforsamling 22. august 2022. 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Teis Melcher). 
Teis Melcher blev valgt  

2. Beretning af formand. 

Beretning vedhæftet  

3. Aflæggelse af regnskab. 

Regnskab vedhæftet  

4. Drøftelse og godkendelse af beretning og regnskab for seneste sæson. 

Beretning og regnskab blev godkendt. 

5. Orientering om næste sæsons budget og kontingent. 
Næste sæsons budget fremlagt. Bestyrelsen lægger vægt på en ændret tilgang til 

styringen af omkostningerne til Påskecup 2023.  

6. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 
Valg til bestyrelse. (I lige år er kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg) 
 
Bestyrelse: 
Kasserer: 
Vibeke Lautrup Jensen er på valg og modtager genvalg.  
Vibeke blev valgt. 

2 bestyrelsesmedlemmer: 
Morten Gregersen er på valg og modtager genvalg. 
Flemming Petersen er på valg og modtager ikke genvalg. 
Bestyrelsen forslår Michael Rotcher. 
Morten blev genvalgt. 
Michael blev valgt ind i bestyrelsen. 
 
2 Suppleanter: 
Hanne Møller er på valg og modtager genvalg. 
Mia Thomsen er på valg og modtager ikke genvalg. 
Hanne blev genvalgt.  
 
Bestyrelsen har ikke forslag til erstatning, men søger mandat til at konstituere sig med 
en suppleant mindre. Findes der en til at overtage pladsen, kan vedkommende 

indsættes midlertidigt frem til næstkommende generalforsamling. 
Mandat givet af generalforsamlingen.  

Revisorer: 

Revisorer Ole Gregersen og Verner Christiansen er på valg og modtager genvalg.  
Ole og Verner blev genvalgt.  

 
Revisorsuppleant Teddy Løv Andersen er på valg og modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Teis Melcher.  

Teis blev valgt som ny revisorsuppleant.  



 

8. Eventuelt 

 
Teis informerede kort om DHF nye foreningsstruktur og hvilken påvirkning den evt. kan 

komme til at have på Vojens Beach Cup. Stævnet i 2023 er fastlagt, men 2024 kan 

være mere usikker.  

 

  



 

VHF Generalforsamling 22. august 2022 

Beretning ved formanden. 

Da jeg satte mig ned for at skrive den her beretning, sagde jeg til mig selv, at en af de klare målsætninger 

for mig, og det klare budskab jeg gerne ville signalere, var at vi ikke mere ville tænke på hverken ordene, 

Corona, pandemi eller krise. Men når jeg kigger tilbage på sæsonen, så kan jeg dog alligevel ikke rigtigt 

komme udenom de ord, for selvom det har været et år, hvor vi for alvor er kommet i gang i hallen igen, så 

har det heller ikke helt været uden påvirkninger fra ovenstående.  

 

Håndboldsæsonen 2021/2022 har været et rigtigt ”genstartsår”. Her oven på Coronakrisen, har der virkeligt 

været lagt i ovnen til at få kickstartet alle VHF´s aktiviteter og sociale arrangementer, på kryds og tværs af 

både årgange, samt trænere og bestyrelse. Opstarten af sæsonen, og tiden hen over efteråret er gået over 

al forventning. Jeg vil gerne rose alle vores trænere og bestyrelse, samt frivillige i klubben, for virkeligt at 

have lagt sig i selen, for at respektere alle medlemmer og deres forskellige behov, oven på sådan en svær 

tid. Der har været stor hensyntagen, og taget fornuftige beslutninger, for at passe på alle sammen og 

samtidigt sikre, at vi havde mulighed for at blive i hallen og træne så længe som muligt.  

Det blev også i den forgangne sæson, at Vojens HF’s flagskib Vojens Påskecup endeligt skulle afvikles igen. 

Det har vist sig, at det ikke var helt uden problemer, at Påskecup igen skulle stå sin prøve efter 2 aflyste 

stævner pga. Corona. Tilslutningen var ikke lige så stor, som den plejer at være og vi samlede kun knap 50 

hold, mod de sædvanlige 95-110 hold. Det har resulteret i, at det kun var muligt at afvikle første afdeling, 

og det afspejlede sig også efterfølgende i det dårlige resultat, som påskecup i år leverede. Hvis man kigger 

rundt omkring i håndbold Danmark og efter tilbagemeldinger fra andre stævner, så lader det til, at det ikke 

kun er Vojens Påskecup der har lidt efter Corona. Jeg ser frem mod et stærkt Vojens Påskecup 2023, hvor 

jeg er sikker på, at folk igen finder til Vojens og vi kan afvikle et fantastisk stævne.  

I april måned havde vores to senior hold også besøg af døvelandsholdene, hvor de holdt samling i Vojens 

Hallerne og spillede træningskampe, forud for Deaflympic i Brasilien. Det var en super weekend, med god 

støtte fra alle seniorspillerne og ikke mindst trænerteamsene.  

Den 7. maj 2022 blev også datoen, hvor vi efter at have flyttet datoen 2 gange, kunne få lov til at fejre 

foreningens 50-års jubilæum knap 2 år efter den oprindelige dato. Det blev et brag af en fest for de 110 

fremmødte og  

I juni måned afholdte vi som sædvanligt strandhåndboldstævne på Vojens strand, en begivenhed hvor jeg 

også vil rette en speciel tak til samarbejdspartnere og ikke mindst Teis og Grete for deres fortsatte 

arrangement i foreningen, på trods af, at de officielt er stoppet.  

Sportsligt ser jeg også tilbage på et år med mange fine resultater og både en børne- og seniorafdeling, som 

igen kører i allerhøjeste gear, med masser af medlemmer og engagerede forældre.  

Jeg vil slutteligt benytte lejligheden og runde mit første år af som formand, med at takke alle frivillige i 

foreningen og sende en speciel tak til bestyrelse og trænere, som hver dag arbejder for at udvikle Vojens 

Håndboldforening.  

 

Kasper Vilsen  

Formand, Vojens Håndboldforening  

 


