
 
Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag d. 26.08.21. kl. 1900 på Jesperhus, Nykøbing 
med deltagelse af ca. 35 personer incl. den samlede bestyrelse. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt med flg. dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Indkomne forslag. 
6. Forslag til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter  
8. Valg af revisor. 
9. Eventuelt. 

 
Ad pkt. 1: 
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Ole 
Møller Knudsen som dirigent. 
Ole Møller Knudsen valgt som dirigent uden modkandidater. 
 
Ad pkt. 2: 
 
Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at beretningen for den forgangne sæson 
nok ville blive den korteste beretning han havde aflagt på grund af aktivitetsniveauet eller mangel 
på samme. 
 
 På grund af corona restriktionerne har der kun været afholdt 4-5 kampe med tilskuere og med 
uddeling af goodiebags til Erhvervsklubbens medlemmer, i stedet for det normale VIP 
arrangement med spisning og hyggeligt samvær. 
Efter disse 4-5 hjemmekampe gjorde restriktionerne det således, at resten af ligakampene blev 
afviklet uden tilskuere. 
 
På positivsiden konstaterede formanden, at medlemstallet i Erhvervsklubben pt. er uændret i 
forhold til samme tidspunkt sidste år, hvilket han takkede mange gange for. Det vidner om stor 
trofasthed blandt medlemmerne og at vi alle står sammen om Mors-Thy Håndbold. 
 
Han takkede ligeledes for den store tilslutning til sæsonens højdepunkt, Final4 i Boxen i Herning, 
hvor MTH som bekendt vandt finalen mod Aalborg Håndbold, - nok bedste resultat i klubbens 
historie. 
 
Traditionen tro har Erhvervsklubben også i år, i lighed med tidligere, år givet et tilskud til de 2 
moderklubber, TIK og HF Mors, samt til Bette Balkan. 
 



Formanden glædede sig meget til igen at få gang i hallerne med folk på lægterne og ikke mindst 
også til at der formentlig igen vil kunne afholdes VIP arrangementer forud for kampene. 
 
Slutspil/nedspil blev i foråret desværre aflyst på grund af Corona krisen, hvilket var træls – men 
fuldt forståeligt. 
 
Beretningen blev herefter godkendt med akklamation. 
 
Ad pkt. 3: 
 
Kasseren gennemgik regnskabet, der udviste flg. nøgletal: 
 
Nettoomsætning                                             kr. 2.666.801 
Støtte TIK, HF-Mors og Bette Balkan.          Kr.       60.000 
Årets resultat                                                   kr.    198.244 
 
Egenkapital                                                       kr. 746.409 
 
Der henvises i øvrigt til det omdelte og vedlagte regnskab for yderligere nøgletal. 
 
Lene Haaning foreslog, at der ydes et større beløb til Bette Balkan, måske i samme størrelsesorden 
som det beløb, der ydes til de 2 moderklubber. Hun var af den opfattelse, at Bette Balkan yder en 
kæmpe indsats til både hjemme og udekampe. 
Hun roste derudover kassereren for et meget flot regnskab. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation og uden yderligere kommentarer. 
 
Ad pkt. 4: 
 
Formanden forslog uændret kontingent for kommende sæson under henvisning til Coronakrisen 
som er flg.: 
 
Enkeltmandskontingent/privatkontingent                            kr.    9000,- 
Enkeltmandsvirksomhed                                                          kr.   13000,- 
Firma med flere ansatte                                                            kr.  18000,- 
Dobbeltmedlemsskab                                                                kr. 27000,- 
 
Forslaget godkendt uden ændringer eller kommentarer. 
 
Ad pkt. 5: 
 
Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
 
 



Ad pkt. 6: 
 
Peter Overgaard, Bjarne Madsen, Niels Otto Skærbech og Leo Schytte var på valg til bestyrelsen. 
Alle genvalgt med akklamation og uden modkandidater. 
 
 
 
Ad pkt. 7: 
 
Der blev ikke afholdt valg af suppleanter til bestyrelsen, idet bestyrelsen ikke fandt dette 
nødvendigt.: 
 
Ad pkt. 8: 
 
Revision Limfjord blev genvalgt som revisor for kommende sæson. 
 
Ad pkt. 9: 
 
Formand for Eliteselskabet, Lars Erik, takkede for samarbejdet og støtten i den forgangne sæson. 
Det havde været et specielt år, hvor kampene var blevet afviklet uden tilskuere i hallerne. 
Implementeringen af Eliteselskabets strategiplan f.s.v angår organisationen og det sportslige er 
tilendebragt. 
Derudover havde man fået ansat en direktør og en ny træner. 
Han kunne løfte sløret for, at Eliteselskabet kommer ud med et overskud på bundlinjen ved den 
nært forestående generalforsamling. 
Målsætningen for kommende sæson er en Top-8 placering. 
 
Peter takkede herefter dirigenten for at have styret generalforsamlingen på en god og smidig 
måde. 
Generalforsamlingen afsluttet kl. 1930, hvorefter der var spisning og hyggeligt samvær.   
 
 
 
                        
                                                                Ole Møller Knudsen 
                                                                         Dirigent 
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