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Intern 

 
 

 

Referat 

 
 

 Name Line Ejgaard Nielsen 
  

 Date 2019.11.27 
 

Deltagere    
Jan Bisgaard Dirigent   
Lotte Damkjær    
Dorte Schønning                                       
Lars Hedegaard    
Kenneth Pretzmann    
Kim Torp    
Søren Jensen    
Pernille Lysholm    
Morten Bennetsen    
Kent Preetzmann    
Lisbeth Selimann Rasmusen    
Dorte Julsrud    
Peter Thomsen    
Mette Torp    
Helle Thomsen    
Helene Zacho    
Martin Haar Kristensen    
Mogens Rossen    
Karsten Glejbjerg    
Ida Ballegaard    
Line Ejgaard Nielsen Referent   
 
Item Subject Resp. 

1.  Velkomst 
• Valg af dirigent – Jan Bisgaard 

 

 

2.  Ændring af vedtægter 
• Ændring af §5.1 fra – godkendt 

”Klubben ledes af en generalforsamlings valgt bestyrelse 
bestående af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.”  
til 
”Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse 
bestående af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer”  
 

• Ændring af §5.7 fra – godkendt 
”Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, kassér og sekretær”  
til  
”Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, og sekretær”  
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Efter den ekstraordinære generalforsamling afholdtes bestyrelsesmøde for at konstituerede den nye 
Bestyrelse; som følger: 
 
Formand: Lotte Damkjær 
Næstformand: Lars Hedegaard 
Bestyrelsesmedlem: Mogens Rossen 
Suppleant: Pia Andreasen 
 
Kasser: Lene Thomsen 

3.  Valg af bestyrelse 
• På genvalg – Lisbeth, Peter, Pernille, Kenneth, Pia og Dorthe 
• Kun Pia på genvalg – som suppleant. Resten modtager ikke 

genvalg. 
Opstilling 
• Lotte, Lars, Mogens, Pia – valgt. Pia som suppleant. 

 
 

4.  TAK 
• En stor tak skal lyde til  

Pernille, Lisbeth, Peter og Kent for deres arbejde i bestyrelsen 
 

• En stor tak skal lyde til Pia og Kenneth for at træde til i sommeren 
og hjælpe bestyrelsen. 
 

• En stor tak skal lyde til den nye bestyrelse og held og lykke 
fremover med den nye udfordring 

 
 

5.  Evt. 
• Lotte: 

TAK til Dorte  
ENORMT vigtigt at alle frivillige, trænere, seniorer kommer til 
Nytårskuren d. 31. januar - der vil lyde en større tak til Dorthe 
 

• Kim: 
Snus – hvad gør vi?  
Politik der sikrer at snus ikke bliver en del af klubber 
 

• Martin: (Sponsor og samarbejdspartner fra Crossmind) 
Hvad er motivationen for at hjælpe, og at være, i klubben? 
Lotte: VHK vækster meget, og er den største klub i kreds 8.  Det er 
vgtigt for klubben, at udvalgene styrkes. Kortere vej til beslutninger 
i form af selvkørende udvalg.  
 

• Karsten Glejbjerg:  
Udviklingskonsulent i kreds 8. 
Dorthe overrækkes JHF’s sølvnål – velfortjent 
Kæmpe stort tak til Dorte for hendes store og flotte arbejde med 
Vejle Håndbold Klub. 

 
 


