
Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag den 25. august, 2022 kl. 1830 på Hotel 
Hanstholm 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. Valg til bestyrelsen. 
7. Valg af suppleanter. 
8. Valg af revisor. 
9. Eventuelt. 

 
Ad pkt. 1: 
 
Formanden bød alle fremmødte velkomne til den ordinære generalforsamling 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 forgangne sæson nok 
ville blive kort, idet aktivitetsniveauet grundet corona ikke havde været helt normalt. 
Efterårssæsonen havde været plaget af corona og flere kampe blev aflyst og andre spillet uden 
tilstedeværelse af tilskuere. 
Efter julepausen kom der gang i håndbolden igen, og herunder også indvielse af den nye Thy-Hal. 
Det betyder, at Mors Thy Håndbold nu har 2 rigtig gode haller, der kapacitetsmæssigt er identiske. 
Som alle i dag er bekendte med, endte det med, at Mors Thy spillede sig i slutspillet hvilket må 
siges at være meget tilfredsstillende. 
 
Som vanligt nyder klubben stor opbakning til hjemmekampene, der er næsten altid fyldt i hallerne, 
og gennemsnitlig er der ca. 300 spisende , gæster til VIP arrangementerne inden kampene, hvilket 
betegnes som meget flot. 
Der er pt. 170 medlemmer af Erhvervsklubben, og der arbejdes målrettet på at få flere 
medlemmer af klubben. 
Gode forslag til forbedringer og herunder også hvervning af nye medlemmer modtages med tak. 
 
Mors Thy Håndbold var også i forgangne sæson kvalificeret til Final4 i Boksen  i Herning. Det var et 
par gode dage med meget godt håndbold.  
Mors Thy endte på 4. pladsen. 
 



Hans Jørgen Christensen har efter eget ønske ønsket at udtræde af Erhvervsklubbens bestyrelse. 
Han har gennem en årerække repræsenteret HF Mors på fornemste vis i Erhvervsklubben og 
herunder ydet en stor arbejdsindsats. 
I den forbindelse udnævnes Hans Jørgen til Æresmedlem af Erhvervsklubben. 
 
Hans Jørgen takkede for 20 gode år i bestyrelsen og siden 2007 som medlem af Erhvervsklubben i 
Mors Thy Håndbold. 
 
Karl Kudsk indtræder på Hans Jørgens plads i bestyrelsen som repræsentant for HF Mors. 
 
Beretningen blev uden kommentarer vedtaget med akklamation. 
 
Ad pkt. 3: 
 
Kasseren gennemgik det reviderede regnskab, der udviste følgende nøgletal: 
 
Nettoomsætning                            kr. 2.658.740 
Støtte HF Mors og TIK.                   Kr.      50.000 
Årets overskud                                kr.              70 
 
Egenkapital                                      kr.    746.479 
 
Der henvises i øvrigt til det omdelte og vedlagte regnskab for yderligere nøgletal. 
 
Regnskabet godkendt med akklamation og uden kommentarer. 
 
Ad pkt. 4: 
 
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne en kontingent forhøjelse som flg.: 
 
Enkeltmandskontingent/privatkontingent uændret           kr.  9000,- 
Enkeltmandsvirksomhed                                                          kr. 13000,- forhøjes til kr. 14000,- 
Firma med flere ansatte                                                           kr. 18000,- forhøjes til kr. 19000,- 
Dobbeltmedlemsskab                                                               kr. 27000,- forhøjes til kr. 29000,- 
 
Forhøjelse af kontingentet godkendt uden kommentarer. 
 
Ad pkt. 5: 
 
Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
Ad pkt. 6: 
 
Søren Skytte Nielsen, Lars Rolighed Andersen og Poul Smed Jacobsen var på valg til bestyrelsen. 
Alle blev genvalgt uden modkandidater med akklamation. 



Ad pkt. 7: 
 
Igen i år blev der ikke valgt suppleanter til bestyrelsen, idet bestyrelsen ikke fandt dette 
nødvendigt. Dette blev vedtaget uden kommentarer. 
Dirigenten luftede ideen om, at man evt. til kommende generalforsamling i 2023 kunne overveje 
en ændring i vedtægterne angående suppleanter. 
 
Ad pkt. 8: 
 
Revision Limfjord blev genvalgt som revisor for den kommende sæson. 
 
Ad pkt. 9: 
 
Eliteselskabets nye direktør, Sigurd Skovborg, gennemgik opstarten til kommende sæson, 
herunder gennemgang af spillerstaben. 
 
Han mente ligeledes at den netop overstående sæson havde til fulde indfriet 
målkravene/ønskerne med en slutspilplads. 
 
Han glædede sig til kommende sæson og også til at se holdet præstere. 
 
Jørgen Kjeldgaard ønskede at man skulle slå et slag for, at flere, mange flere, købte spillertrøjer, 
som man tog på til kampene. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og gav ordet til formanden for 
en afsluttende bemærkning. 
 
Formanden takkede dirigenten for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen afsluttet kl. 1915. 
 
 
Ref/KKT 
 
                                                             Ole Møller-Knudsen 
                                                                      Dirigent 


