Referat fra generalforsamling i Klakring IF
Klakring IF generalforsamling for sæson 2019/20 (udskudt fra efteråret pga. corona) mandag den 19. april
kl. 18.30 på Fjordblik 2, 7130 Juelsminde.
Pga. coronarestriktionerne vil generalforsamlingen blive afholdt udendørs. Derudover er der et max.
deltagerantal og det er derfor nødvendigt at tilmelde sig til Hanne Olesen på mobil 21131335
eller mail hanneolesen1@gmail.com senest den 16. april.
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent: Generalforsamlingen valgte Christian Anker Hansen som dirigent.
2. Aflæggelse af beretninger:
Formand Berit Schmidt Hansen fremlagde årsberetning,
Formandens beretning for sæson 2019-20
Så lykkedes det omsider at kunne indkalde til generalforsamling for sæson 2019/20. Vi havde
oprindelig indkaldt til den 29. oktober 2020, men som til så mange andre ting, så spændte corona
også ben for det.
Vi har også allerede afsluttet sæson 2020/21, men den må I vente med at høre om til oktober,
hvor vi forhåbentlig kan holde endnu en generalforsamling. Men lad os tage et tilbageblik på
sæson 2019/20, som nok mest af alt vil blive husket for, med Dronningens ord, ”den ubudne gæst”
corona. Men mere om det senere for der skete heldigvis også meget andet i Klakring
Idrætsforening, som jeg vil fortælle om først.
Ved sidste generalforsamling valgte både vores mangeårige formand og kasserer at sige tak for
kampen og give depechen videre til nye kræfter. Der stod desværre ikke en masse nye frivillige
klar i kulissen til at overtage deres pladser i hovedbestyrelsen. Derfor vedtog vi på sidste
generalforsamling, at der fremadrettet kun skulle sidde tre i hovedbestyrelsen. Så det er Hanne,
Lise og jeg, der har siddet i førerhuset i den forgangende sæson. Vi konstituerede os med Hanne
som kasserer og sekretær, Lise som bestyrelsesmedlem og mig som formand. Vi er alle forholdsvis
”grønne” indenfor vores ansvarsområder, og vi brugte derfor en stor del af sæsonen på at finde ud
af, hvad der var op og ned. Heldigvis var der mange gode livliner at trække på, som velvilligt har
svaret på spørgsmål og troppet op, når noget skulle vises på skærmen. Det skal I have stor tak for!
Men vi fandt efterhånden vores fødder at stå på, så driften i foreningen kunne køre videre. Med
driften på plads begyndte der at blive overskud til at se på udviklingen af vores forening. For hvad
er det egentlig vi gerne vil med Klakring Idrætsforening i fremtiden? Vi udvalgte to områder, som
vi vil have fokus på i sæson 2020-21. Det ene fokusområde var at skabe større synlighed af vores
forening. Flere skal vide, hvad det er Klakring Idrætsforening har at byde på – både til de
udøvende men også til dem, der gerne vil være frivillige. Det andet fokusområde er, at vi skal gøre
Klakring Idrætsforening til den bedste forening at være frivillig i. Og ja det er noget af en
mundfuld, det ved vi godt. Og vi får brug for alle kræfter i foreningen til at komme i mål med det.
Men i en tid hvor stort set alle foreninger mangler frivillige, gælder det om at skille sig ud og gøre
sig selv attraktiv. Derfor synes vi, at det er vigtigt, at opgaven prioriteres og at det er
hovedbestyrelsen, der er bannerfører på initiativet.
Sæsonen 2019/20 var også den sidste sæson, i hvert fald i denne omgang, hvor Klakring IF havde
håndbold på programmet. Siden foråret 2019 har bestyrelsen haft mange gode og konstruktive
snakke med håndboldudvalget om at skifte det mangeårige holdfællesskab med HSR Håndbold ud

med en helt ny håndboldklub. Det betød, at håndboldklubben HSR Klakring 2020 så dagens lys den
1. juli 2020, og den vil fremadrettet være bannerfører for håndbolden i hele Bjerre Herred. Som
bestyrelse er vi glade for, at der kunne findes en god løsning, så børn, unge og voksne også i
fremtiden har et tilbud om at kunne spille håndbold i vores lokalområde.
Og så tilbage til det, som jeg startede med. Corona. Det kom lidt ud af ingenting, og der var ingen,
som var forberedt på, hvad man skulle gøre i sådan en situation. Men jeg synes, at I ude i
udvalgene sammen med vores dygtige instruktører på gulvet håndterede det på fantastisk vis. I gik
ikke i panik, men forholdt jer til de retningslinjer, der blev udstukket. Heldigvis sang sæsonen
allerede på sidste vers, så det fik ikke de store konsekvenser for vores medlemmer. Men det betød
desværre, at gymnastik til sidst måtte smide håndklædet i ringen og aflyse den årlige
gymnastikopvisning, mens håndbold måtte opgive at tage til det traditionsrige påskestævne. Men
alt i alt fik vi sluttet sæsonen af på en ordentlig måde, og vi gik på sommerferie med håbet om, at
”den ubudne gæst” ikke ville forstyrre vores sæsonopstart i september 2020. Men vi skulle
desværre blive klogere…
Og ja sådan er det heldigvis med os, som har valgt at være frivillige. Vi bliver hele tiden klogere og
vi klør på, selvom det til tider kan være op ad bakke. Vi kan genkende os selv i ordsproget:
Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi det hele.
Til slut vil jeg gerne sige tak for samarbejdet i den forgangene sæson. Både til mine kollegaer i
hovedbestyrelsen, til jer i udvalgene samt alle vores dygtige og dedikerede instruktører og
hjælpere. I gør en kæmpe forskel i Klakring Idrætsforening og for mange børn, unge og voksne i
Juelsminde-området. TAK for jer.
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingens behandling.
Tak.
Jane Agermose fremlagde Håndbold afdelings beretning,

Generalforsamling Klakring IF – mandag den 19.04.2021
Årsberetning for Klakring IF Håndbold (2019/20)
Håndboldudvalget består af Marianne, Jane og Britta. Samarbejdet med HSR Hornsyld har udviklet
sig yderligt hvorfor alt afholdes som fællesmøder.
I 2019/2020 havde vi flg. hold:
Hold Årgang
Opstart
Træningstid
Trille Trolle
U5 - U6 Mix
2013 Lørdag
Uge 36
Lørdag 10:00-11:00
Lørdag 9:00-10:00 Juelsmindehallen
Hornsyld Idrætscenter
U7 - U8 Mix
2012-2011
Tirsdag
Uge 36
Tirsdag 17:00 - 18:00
Onsdag 16:30-17:45 Juelsminde Hal 2
Hornsyld Idrætscenter
U9 mix
2010
Tirsdag
Uge 33
Tirsdag 15:45 - 17:00

Træningssted

Torsdag 16:00-17:15 Juelsminde Hal 2
Hornsyld Idrætscenter
U11 Drenge
2009-2008
Fredag
Uge 33
Mandag 17:30 – 19:00
Fredag 16:00 - 17:30 Gludhallen
Juelsminde Hal 2
U11 Piger
2009-2008
Fredag
Uge 33
Mandag 17:30 - 19:00
Fredag 16:00 - 17:30 Gludhallen
Juelsminde Hal 2
U13 Drenge
2007-2006
Tirsdag
Uge 33
Tirsdag 15:30 – 16:45
Torsdag 16:00– 17:30
Juelsminde Hal 1
Juelsminde Hal 1
U13 Piger
2007-2006
Tirsdag
Uge 33
Tirsdag 16:45 – 18:00
Torsdag 17:15 – 18:45
Juelsminde Hal 1
Hornsyld Idrætscenter
U15 Drenge
U17 Drenge
2005-2004
2003-2002
Torsdag
Uge 33
Torsdag 17:30 – 19:00
Juelsminde Hal 1
U15 Piger
U17 Piger
2003-2002
Uge 33

2005-2004
Tirsdag
Tirsdag 18:00 – 19:30

Juelsminde Hal 1

U19 Piger
Senior Damer
2001 Tirsdag
Uge 33
Tirsdag 19:30– 20:45
Torsdag 18:45 – 20:15
Juelsminde Hal 1
Hornsyld Hallen
U19 Drenge
Senior Herre
2001Torsdag
Uge 33
Tirsdag 20:45 – 22:00
Torsdag 20:15 – 22.00
Juelsminde Hal 1
Hornsyld Hallen

Sæson 2019/20.

Der er holdsamarbejde på alle hold fra U9 og op. Samarbejdsudvalget gør i opstarten en særlig
indsats på at få lavet den bedste forventningsafstemning både internt og på holdniveau, men også
med at finde de bedste træner-teams og leder-teams som muligt. Holdsamarbejdet fungerer
fremragende og begge klubber har fundet deres roller. ”udvikling frem for afvikling” må igen
betragtes som vellykket.
Facts for holdene i sæsonen har været som forventet. Alle har klaret sig efter forventningen. Ingen
nævnt ingen glemt
Sæsonen 2019/2020 blev brat afbrud af Covid19, hvilket betød at både turnering og træning for de
enkelte hold ikke blev afsluttet. Ungdommens påskestævne blev ligeledes aflyst.
Turneringsmæssigt blev det til en skrivebordsoprykning til damerne, som næste sæson spiller i
jyllandsserien lige som herrerne.
2019/20 er for udvalget vedkommende blevet brugt i mødelokalet sammen med Klakring IF´s
bestyrelse. Efter et udviklingsmøde med DGI, som omhandlede rekruttering af flere frivillige, flere
der vil tage et bestyrelsesansvar og konflikten i samarbejdet mellem en en- og flerstrenget
forening, blev det tydeligt for begge parter, at en sammenlægning med HSR Hornsyld kunne skabe
flere ressourcer og flere håndboldfaglige kompetencer i det fremtidige arbejde ud fra mottoet
”udvikling frem for afvikling”.
Derfor blev aftalen, at HSR Hornsyld pr. 30.06.20 nedlægges. Klakring IF frigiver deres
håndboldmedlemmer til en ny enstrenget fusionsklub HSR Klakring 2020, som er blevet til på den
stiftende generalforsamling den 28.01.2020. Den nye håndboldklub forsætter samme gode retning
således at ”mest håndbold for flest” forsat er muligt i Juelsminde og omegn. Jane, Marianne og
Britta forsætter i bestyrelsen i HSR Klakring 2020.
Håndboldafdelingen er iflg. aftale ikke udskrevet af Klakring IF-vedtægter, men der foreligger en
gensidige mundtlig aftale om, at håndbold spilles i HSR Klakring 2020 så længe, der er opbakning til
det.
Den endelige afvikling af Klakring IF Håndbold afventer, da Covid19 ikke har givet mulighed for at vi
kunne mødes.
Vi sluttede sæsonen af med et overskud på kr. 19.136,83
Der skal lyde en stor tak til alle udvalg, trænere og holdledere, sponsorerne samt alle de mange
frivillige, der ligger en stor indsats i Klakring IF Håndbold - uden dem ingen håndbold.
Der skal lyde en særlig stor tak til bestyrelsen i Klakring IF for forståelse, velvillighed og godt
samarbejde i forbindelse med stiftelsen af en ny håndboldklub. Det er vores håb, at dette
samarbejde vil fortsætte i rigtig mange år.
Jane, Marianne & Britta
Naja Channie Sørensen fremlagde beretningen fra tidligere næstformand i gymnastikudvalget
Anette Lindby:
Årsberetning af gymnastik sæsonen 2019/20

I udvalget i denne sæson sad Mette Lindby, Maja Julsen, Mette Lauridsen, Linda Pedersen, Ninna
Sørensen, Naja Sørensen, René Østergaard, Kristian Damgaard, Emma Damgaard og
Annette Lindby.
Vi havde i sæsonen gang i alle hold som er :
Forældre/barn
tilmeldt 30
Spirrevipperne
tilmeldt 41
0-2 kl
tilmeldt 8
3-5 kl
tilmeldt 8
Juniorpiger
tilmeldt 9
Mini mix
tilmeldt 29
Spring hajer
tilmeldt 24
Friske piger
tilmeldt 16
De raske svende
tilmeldt 33
Motions damer
tilmeldt 45
Spirrevipperne startede sæsonen op med 3 nye instruktører og de er kommet godt i gang.
Vi var lidt udfordret på vores motionsdamer da vores instruktør desværre måtte melde fra pga
operation. Men Mette Lauridsen sprang til hver anden mandag og vi afprøvede noget line dance
nogle mandage samt havde Gitte inde et par gange.
Og instruktøren var tilbage sammen med Mette Lauridsen de sidste træninger.
Alle hold var klar til et brag af en lokal opvisning lørdag den 21 marts kl 10.
Men grundet covid 19 blev denne aflyst ligesom vores afslutning af holdene desværre heller ikke
blev til noget.
Så udvalget brugte tiden på at få styr på sæsonen 20/21.
af Annette Lindby
Alle 3 årsberetninger blev af generalforsamlingen taget til efterretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab:
Hanne Olesen fremlagde det reviderede regnskab, som efterfølgende blev godkendt af
generalforsamlingen.
4. Behandling af forslag:
Der er ingen forslag.

4. Orientering om kontingentsatser fra de enkelte afdelinger:
Kontingentsatser forbliver på samme niveau i kommende sæson, dog kan der forekomme
eventuelle reduktioner i kontingentet for de gymnastikhold som allerede har betalt

opvisningsdragter i 2020 .
6. Valg af:
- Et bestyrelsesmedlem (lige år) Berit Schmidt Hansen var på valg og blev genvalgt.
- To bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
- To suppleanter (hvert år) Eva Vind blev 1.suppleant Christian Anker Hansen blev 2 suppleant.
- Revisor Torben Pedersen blev genvalgt til revisor

7. Eventuelt:
Drøftelse af samarbejdet mellem HSR håndbold, Klakring IF`s Håndbold afdeling og Klakring If`s
bestyrelse i forbindelse med fusion/sammenlægningen til den nye Håndboldklub ”HSR Klakring
2020” herunder også låneaftaler m.m.

Referent: Hanne Olesen

