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Referat 
 

Til stede: Jens Jacob Østergaard, Rasmus Hansen, Marianne Østergaard, Søren Madsen, Søren 

Mortensen, Jens Sønderkjær, Liselotte Hvid, Michael Iversen & Tina Jensen 

 

1. Valg af dirigent 

Marianne Østergaard blev valgt 

 

2. Forretningsudvalgets beretning 

Bilag 1 

 

3. Beretning fra valgte udvalg 

Bilag 2, 3, 4 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget til godkendelse  

Bilag 5, 6 

 

5. Beretning fra halbestyrelsen 

Bente Tang fortalte lidt omkring det de havde lavet det sidste års tid. De har forsøgt at lave et 

årshjul i forhold til de forskellige arbejdsopgaver de skam omkring. Der har været udskiftning i 

bestyrelsen hvor mange års erfaring er erstattet med nogle som er helt grønne. 

Ellers er der blevet skiftet lys i hallen – de kan endnu ikke helt sige hvad besparelsen vil være. 

Der arbejdes på højtryk for udvidelse af hallen – men det er en lang proces. Tegnestuen 

Fjordlyst har lavet udkast til tegninger, så nu skal de til at indhente diverse tilbud på 

byggeprocessen. 

- 

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

- Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til forretningsudvalget 

Marianne Østergaard er på valg og ønsker ikke genvalg. Jan Holm er i stedet valgt som 

kasserer. 

Jens Jacob Østergaard er på valg som formand, og modtager genvalg – hvilket han fik.  

 

8. Valg af medlemmer og suppleanter til udvalgene 

- Ungdomsudvalget 

Lotte Hvid og Karina Spandet er på valg og modtager ikke genvalg. Tina Dalgaard er valgt som 

nyt medlem af udvalget.  

Derudover har de lavet et Borris/Rækker Mølle udvalg som består af Mia Hansen og Lotte Hvid. 

 

-Aktivitetsudvalget 

Majbritt Vestergaard og Merete Bilberg er på valg og modtager genvalg – så det fik de. 

 

9. Valg af 2 revisorer 

Pernille Aarup ønsker ikke genvalg. Der arbejdes på at finde en ny.  

Jens Sønderkjær modtog genvalg.  

 

10. Eventuelt 

Teamauktion fortsætter hvis aktivitetsudvalget vil stå for denne del.  

Ønske om ny struktur i forhold til afholdelse af bestyrelsesmøder. Det blev vedtaget af 

bestyrelsen + 1 fra hver udvalg mødes den første onsdag i hver måned. 

 

 



 

 

Generalforsamling i Rækker Mølle KFUM den 20. september 2017 

 
 

 

 

Formandens beretning: 

Velkommen her til generalforsamlingen i Rækker Mølle KFUM, afslutning af sæsonen 2016/2017.  Jeg vil 

komme omkring de forskellige udvalg og vil gerne knytte en kommentar til det store arbejde, som er blevet 

udført i løbet af året.  

 

Inden jeg beretter vil jeg gerne lige nævne, at dette års generalforsamling bliver den mest miljøvenlige, som 

vi har haft. Regnskab samt budget får I nemlig ikke i papirform men når vi skal til dette punkt på dagsorden, 

ja så rundsender jeg en mail med budget og regnskabet. Så er det tilladt til at kikke på ens smartphone, når 

Marianne gennemgår regnskabet samt budgettet for den kommende sæson. 

 

Ungdomsafdelingen: 

Ungdomsafdelingen har igen i den forløbne sæson gjort et meget stort stykke arbejde med planlægning af 

sæson med haltider, trænere, træningsweekend, juleafslutning, deltagelse i forskellige stævner og den alm. 

turnering og endelig en rigtig god afslutningsaften.  I har også haft nogle særdeles engagerede trænere – det 

er det, som vi kan lide og håber, at det fortsætter. Samtidig har I lavet et godt og spændende samarbejde med 

Borris Håndbold og brugt en masse energi herpå. Når jeg hører på Jer i ungdomsudvalget, følger med på FB 

og hører på forældre, ja så lyder det til en ret stor succes – godt gået. 

 

 

Seniorudvalget/sportsudvalget: 

Vil jeg kommentere under et. Vi har en lille udfordring med seniorudvalget, men hvor sportsudvalget klarer 

de opgaver, som seniorudvalget normalt klarer. Når man så kikker på, at vi har 2 U18 ynglinge hold, mange, 

mange damer spillere og med potentiale til oprykning og 3. Division Herrer, som længe ikke har set så stærk 

ud – ja så kan arbejdet i disse udvalg kun godkendes. 

 

 

 

Aktivitetsudvalget: 

Her finder man et kæmpe engagement med salg af køb og cykelsponsorløb. kanon arbejde og som nævnt, 

jeres ihærdighed er stor. Vi har flere gange drøftet muligheden for et nyt arbejdsområde men konklusionen 

har været, i hvert fald indtil videre, at arrangeres der et kanon godt cykelsponsorløb og salg af køb 2 gange i 

løbet af året så fint. I har dog lige startet salg af strømper op og det lyder spændende. 

 

Under eventuelt vil jeg gerne drøfte, om udvalget måske vil påtage sig en opgave mere. Klubben har gennem 

flere år ”kørt” Teamauktion” via Dan, men da han ikke længere er i klubben, ja så skal der findes en ny 

person eller gruppe. 

 

 

Sponsorudvalget: 

Udvalget er den lidt ”ukendte” udvalg og som består af Jørgen Nielsen, Søren Madsen, Rasmus Hansen, 

Torben Nisgaard, Erik Skovgaard og undertegnede. 

 

Sidste år fik vi ikke ret mange flere sponsorer men i år har det kørt rigtig godt og som jeg lige erindrer det, 

så er følgende nye sponsorer kommet til: 

 

Ringkøbing-Skjern Installationsforretning 

Thinggard ved Esben Munk 

Titus Olie og Gas 

Vestjysk Biogas 



Per Kjær 

Pers Madbutik 

Lely Mælkerobotter 

 

 

Så der er med andre ord genvalg til medlemmerne i sponsorgruppen☺ 

 

 

 

 

Kasserer: 

Marianne har været kasserer de sidste 2 sæsoner og det har kørt virkelig godt.. Edith har stået for det 

offentlige sammen med Marianne og Jan har stået for dialog med kredsen – virkelig en god konstelleation. 

Dog har Marianne valgt at stoppe nu og en stor, stor tak for hendes indsats. Det er dog med glæde, at jeg kan 

nævne, at Marianne fremadrettet vil stå for opdatering af sponsorlister og ikke mindst opkrævning af 

sponsorer – en større omgang, som hun har sagt ja til. Der skal så en ny kasser til og mere om det senere. 

 

Marianne vil præsentere et regnskab, som er ubestridt det bedste i klubbens historie – men der er også flere 

engangsindtægter, som Marianne vil komme omkring. 

 

 

Halbestyrelse: 

Også en stor tak til halbestyrelsen samt vores 2 repræsentanter i bestyrelsen, Jørgen Nielsen og Bente Tang 

 

 

Oktoberfest 2017 

Aktuelt er klubben med at arrangere Oktoberfesten den 7. oktober og der er stort set styr på alt og godt ledet 

af Tine – dog er vi som altid nervøse over deltagerantallet. Vi ligger på ca. pt. 140 tilmeldte og set udfra de 

andre så, så er antallet af tilmeldte med. MEN det ville være rart, hvis der snart kom et ryk i salget af 

billetter. Som nyt prøver vi at forhøje prisen den sidste uge op til festen og det vil sige, at fra torsdag aften 

næste uge, ja så forhøjes prisen til kr. 325 – vi håber derfor også på en stort salg op til torsdag næste uge. 

 

 

Frivillige: 

Til sidst vil jeg takke alle frivillige omkring klubben. En stor tak til jer, som stopper i de forskellige udvalg 

og en tak til dem, som vælges ind for at gøre en indsats fremover. Også en særdeles stor tak til Margit og 

Kurt – vi er virkelig glade for jer og vil gerne sige tak for den gamle sæson.  

 

 

 

Tak for året. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Jacob Østergaard 



Beretning fra sponsorudvalget 

 

Udvalget er den lidt ”ukendte” udvalg og som består af Jørgen Nielsen, Søren Madsen, Rasmus Hansen, 

Torben Nisgaard, Erik Skovgaard og undertegnede. 

Vi har holdt 3 møder og resultatet har været ret så flot med 7 nye sponsorer og indtil videre har kun 2 

sponsorer meldt sig ud – der kan dog komme flere udmeldelser af forskellige årsager – men vi er ret så 

sikret på at øge nettoantallet af sponsorer – og det er virkelig flot. 

Ringkøbing-Skjern Installationsforretning 

Thinggard ved Esben Munk 

Titus Olie og Gas 

Vestjysk Biogas 

Per Kjær 

Pers Madbutik 

Lely Mælkerobotter 

 

 

Så der er med andre ord genvalg til medlemmerne i sponsorgruppen☺ 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetsudvalget 2017-2017 
Aktivitetsudvalget består af Kirsten Dahlmann Nielsen, Maria Due, Majbritt 
Vestergaard og Merete Bilberg. 
 
Vores formål er jo at lave nogle aktiviteter på tværs af klubben, som er med til at 
styrke fællesskabet og give et godt bidrag til foreningens kasse. 
 
Vi har som sædvanligt arrangeret Cykelsponsorløb og kødsalg. 
 
Cykelsponsorløbet fandt sted i forbindelse med ungdomsholdenes 
træningsweekend den 17. september 2016. 68 energiske cyklister indsamlede kr. 
66.779,90 til Rækker Mølle Håndbold. Det var lidt færre deltagere end sidste år og 
lidt færre indsamlede kr. Arrangementet forløb som tidligere år – og ruten var igen 
igennem Rækker Mølle by. Efter løbet blev der uddelt præmier til dem, der på de 
enkelte hold, havde kørt flest penge ind, og en præmie til den, der havde kørt flest 
penge ind på tværs af alle hold. Der var blevet sponseret en del gaver, som blev 
udtrukket på løbs numre.  
 
Efterårets kødsalg gave en fortjeneste på kr. 11.000. Det var ikke helt så godt, som 
det tidligere har været og det er meget de samme, der køber. 
 
I marts solgte vi kød igen – fars, pølser og kylling.  Der blev igen solgt godt og en 
fortjeneste på kr.  15.192,50. Denne gang var der en del ”nye kunder”, så det var 
rigtig dejligt.  
 
Evt. forslag til nye aktiviteter under formålet modtages gerne. 
 
Vi har allerede planlagt dette års cykelsponsorløb og kødsalget.  
 
Tak for godt samarbejde! 
 
Merete P. Bilberg 
 

  



Generalforsamling onsdag d. 20. september 2017 

I sæsonen 2016-2017 har vi haft både leg med bold, micro, u10 piger og drenge, u12 piger og drenge. Samt 

u14 drenge, som var et samarbejdshold mellem Borris og Rækker Mølle. 

Alle hold har fungeret godt, der har været engagerede trænere og holdledere.  

Stor ros, til alle de personer i Rækker Mølle håndbold som gør en indsats. Det er meget nemt at få et Ja 

blandt de personer vi spørger.  

Da vi kom til jul, kom muligheden for et større samarbejde med Borris på tale. Vi henvendte os til Borris, for 

at høre om de var interesseret i et samarbejde med u12 og u14 piger. (foruden u14 drenge)  

De vendte tilbage, med et ønske om at lave et samarbejde både for u12 og u14 piger og drenge. Det nåede 

vi hurtig til enighed om. Derefter blev alle børn og forældre inviteret til et info møde. 100 personer mødte 

op og vi er mødte kun positive tilkendegivelser.  

Holdene træner og spiller kamp både i Borris og i Rækker Mølle. Desuden har vi forsøgt at sætte trænere på 

både fra Borris og Rækker mølle på hvert hold. Vi har indgået en aftale for 2 sæsoner og vi glæder os meget 

til at følge holdene. 

Sæsonen er også blevet brugt til at splitte ungdomsudvalget op i flere grupper. Vi har stadig et 

ungdomsudvalg som beslutter tingene. Derunder har vi lavet følgende under udvalg:  

Praktisk udvalg: (indkøb hos Sportigan mm.) Hanne Serup 

Turneringstilmeldinger: Dorte Kjær /Charlotte Hansen 

Kontigent: Anna Holm 

Aktivitetsudvalg (u10-u14): Kirsten Dahlmann Nielsen og Inger Villumsen 

Børneudvalg(Leg med bold og Micro) Heidi Karlsen og Dorte Juelsgaard. 

Vi har lavet opgave kort til alle de små udvalg, således de forhåbentlig er selvkørende. 

Ungdomsudvalget består af: Charlotte Hansen, Søren Mortensen, Hanne Serup og Lotte Hvid,-på valg og 

Tina Dalgård har sagt ja til at overtage. 

Alt i alt en rigtig god sæson med mange forandringer, men også en stor tilgang af trænere mm.  

Alle hold i den kommende sæson, er godt besat med trænere, jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak 

for den positive måde man bliver mødt på, når man spørger folk om de vil være en del af Rækker Mølle 

Håndbold. Må denne ånd bestå fremover. 

 

 















Rækker Mølle Håndbold
Budget 2017/2018

15 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr.

Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Budget

2014/15 2014/15 2015/16 2015/16 2016/17 2016/17 2017/18

Indtægter:

Lokaletilskud 647.500 712.104 634.000 490.955 527.000 601.533 578.000

Medlemstilskud + lederudd. 23.527 20.000

Kontingent 145.000 138.126 135.000 133.975 135.000 128.075 130.000

Kontingent passive 13.300 0 0 0 0 0

Kampprogram 30.000 35.400 30.000 30.600 25.000 24.600 20.000

Sponsorindtægter inkl. Erhvervsklub 900.000 988.018 705.500 754.800 656.000 657.000 650.000

Rksk 100.000 100.000 0 0 0 0

Ekstra øvrige sponsor 200.000 20.000 0 0 31.750 0

Diverse indtægter 53.000 0 0 0 5.316 0

Elite Gaming 119.296 0 0 112.000 112.362 112.362

Afslutningsfester 8.522 0 0 0 0

Stævnepræmie 2.000 0 0 0 0

Jysk Energi 15.000 0 15.000 15.954 0

Andre indtægter 18.659 0 0 0

Ok 6.000 19.584 10.000 13.048 12.000 8.756 9.000

Ringeaften 3.800 0 0 0

Salg jern 5.000 735 0 0 1.300 1.279 0

Entreindtægter 10.000 18.865 10.000 8.240 5.000 3.175 3.000

Kødordningen 25.000 51.630 40.000 35.001 25.000 25.263 25.000

Oktoberfest 50.000 26.915 50.000 69.921 150.000 111.298 100.000

Cykelsponsorløb 100.000 109.012 100.000 104.385 100.000 105.786 100.000

Teamauktion 50.000 56.001 40.000 23.500 20.000 16.715 0

Renteindtægter 5.000 11.399 5.000 4.326 4.000 2.184 2.000

I alt 2.273.500 2.486.366 1.794.500 1.668.751 1.787.300 1.874.574 1.749.362

Udgifter:

Lokaleleje 925.000 907.509 802.000 773.300 775.000 892.451 850.000

Trænerudgifter 250.000 342.267 208.000 272.509 210.000 197.097 200.000

Transfer/agent 53.687 0 0 0 0 0

Løn/kost/logi Armi & Andres 67.179 0 0 0 0 0

Bil 54.771 0 0 0 0 0

Forsikring spillere 10.500 0 0 0 0 0

Sponsormøder +  arr. 9.296 20.000 0 0 0 0

Kampprogram 400 4.000 4.475 4.500 0

Sæsonkort 1.145 6.000 0 0 0

Hjemmeside + mail 19.325 5.000 6.164 5.000 5.691 6.000

Videosupport 4.392 2.000 0 0 0

Regnskab 78.441 0 -8.577 1.000 864 1.000

Spillerudgifter 250.000 96.000 0 0 0

Holdudgifter 75.000 0 0 0

Holdudgifter 10.000 107.849 75.000 164.702 203.000 186.266 200.000

Dommerudgifter 200.000 178.361 115.000 99.428 120.000 80.447 90.000

Lederuddannelse 35.000 15.425 25.000 20.120 25.000 36.015 35.000

Bus 100.000 81.650 55.000 33.425 25.000 9.900 20.000

Stævnegebyr 35.000 98.064 30.000 23.890 24.000 36.716 35.000

Fysioterapi 25.000 0 0 0 0

Spillertøj + klubdragter 100.000 169.384 113.000 71.432 25.000 19.038 35.000

Bolde 10.000 2.960 2.000 3.760 6.000 8.648 10.000

Andre remedier 5.000 280 4.000 8.584 8.000 8.777 10.000

Harpiks, tape m.m. 15.000 15.885 15.000 10.984 15.000 12.016 15.000

Træningsweekend 10.000 19.270 41.000 32.195 34.000 30.724 25.000

Afslutningsfest mv 6.000 9.220 6.000 7.192 7.000 3.887 7.500

Annoncer og reklame 10.000 4.809 5.000 8.090 6.500 2.350 5.000

Kontingenter /turneringsafgifter % 10.000 33.278 30.000 6.757 7.000 5.704 8.000

Bøder 2.000 15.777 2.000 0 0 7.023 5.000

Flytning af kampe 2.000 500 1.500 6.500 5.000 2.750 3.000

Gaver 1.000 23.440 2.500 1.399 1.500 3.258 3.000

Møder 10.000 8.715 10.000 12.359 13.000 11.885 13.000

Mad spillere 50.000 22.946 22.000 9.177 9.000 570 15.000

Sponsorarrangementer 50.000 57.110 60.000 69.425 70.000 115.614 110.000

Porto 1.000 2.081 2.000 716 1.000 40 100

Klubblad 10.000 5.250 0 0 0 0 0

Mindre nyanskaffelser 30.000 17.061 10.000 4.945 4.000 7.451 5.000

Kontorhold 2.000 7.432 2.000 5.211 5.000 3.583 5.000

Diverse 5.000 9.315 10.000 3.823 10.000 1.599 4.000

I alt 2.234.000 2.454.974 1.781.000 1.651.985 1.619.500 1.690.363 1.715.600

Resultat 39.500 31.392 13.500 16.766 167.800 184.212 33.762


