HADERSLEV IDRÆTS-FORENING GENERALFORSAMLING D. 25/2 KL 18.00
REFERANT: Lene Kildevang Rosenlund
1. VALG AF DIRIGENT

1. Erik Nissen foreslås og godkendes.
2. Generalforsamling er indkaldt lovligt i god tid og afholdt inden 1. marts.
3. Erik oplæser vores vedtægter til orientering for deltagerne af
generalforsamlingen.

2. BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR TIL GODKENDELSE (SE
VEDHÆFTEDE POWERPOINT).

1. Farvel. Sven fortæller om sin tid i HIF og om fællesskabet i HIF. Atletik
og Cross vil stadig være en del af Svens liv. Sven havde nogle citater
med omkring fællesskab og vores behandling af hinanden – det viste sig
at være fra Nytårstalen 2018 af Dronning Margrethe – se
Formandsberetningen powerpoint
2. Medlemstal. Vi har udfordringer med faldende medlemstal – betalende
medlemmer er nedadgående. Bestyrelsen formoder det skyldes skiftet til
Conventus. Det var nødvendigt at skifte dette, da det gamle system var
forældet. Samtidig har vi udfordringer med at mange børn er fritaget for
kontingent pga. familiemedlemskab eller fordi deres forældre er frivillige
og familien derfor er kontingentfritaget. Dette betyder, at klubben ikke
kan modtage tilskud fra Haderslev-Ordningen, hvor vi kan få ca. mellem
105-125 kr pr. betalende medlem under 25 år. Dette kræver at
medlemmet betaler fuldt kontingent på lige vilkår som voksne.
3. VUC VESTERSKOVSLØBET
1. 3 i styregruppe (Lene F, Alfred, René)(se beretningen)
2. VUC vil gerne ud af aftalen så hurtigt som muligt. Styregruppen
har aftalt, at de fortsætter lidt endnu, men at vi selvfølgelig har
forståelse for deres behov for at stoppe. Styregruppen arbejder på
at finde en ny hovedsponsor. VVL afventer VUC’s betaling for
2019.
3. Kontrakt med Sportstiming løber endnu et par år. Klubben har
mulighed for at købe eget tidtagningsudstyr (brugt udstyr). Det
kan være tjent ind efter næsten 1 år. Styregruppen undersøger
om dette kunne være en løsning, når Sportstiming kontrakten
udløber.
4. TRAFIKOFFICIALS. Det er nødvendige at have, for at kunne gennemføre
vores løb (Vesterskovsløbet, Cross mm.). Det er et krav, at vi selv stiller
med egne trafikofficials til vores løb, da vi ikke længere kan regne med
at politihjemmeværnet kan hjælpe os i fremtiden. Hvis der ikke er nok
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trafikofficials til et løb, så kan løbene blive aflyst, hvilket der er
eksempler på rundt i landet – det ønsker vi ikke sker til vores løb, da de
jo er klubbens hovedindtægtskilde. Jan Nøjsen, som er en af vores
official beretter om, hvad det vil sige at være trafikofficials, og hvorfor vi
har behov for trafikofficials. At være trafikofficials giver rettigheder til at
regulerer trafikken i forbindelse med vores løb. Måske også mulighed for
at hjælpe ved Tour de France – Vi har brug for jeres hjælp. Næste kursus
i marts 22-23 marts.
HJÆLPERE. Vi har fortsat brug for hjælpere til Vesterskovsløbet, ikke alle
poster er blevet besat. Sidste år var der behov for at købe ekstra hjælp
fra andre foreninger i lokalområdet. Til at kompencerer for dette forbrug
af eksterne hjælpere, havde vi hjælpere til DHL i Åbenrå, hvor vi tjente
en god sum til klubkassen. Dette gentager vi i år, samt har også
hjælpere til Dirty Ladies run i Haderslev.
KLUBTØJ VIA DAVIDSEN. Det har været dyrt for klubben, måske fordi det
har været opstart. Den nye bestyrelse undersøger muligheden for bedre
priser eller regulering af tilskud.
CONVENTUS. Vi ved i bestyrelsen at der har været udfordringer med
Conventus. Det har ikke været helt så nemt at implementere, som
forventet, hvilket har givet ekstra arbejde til bestyrelsen og frustration
hos medlemmer. Det har for nogle været svært at logge ind og at betale
i vores nye medlemssystem. Dette skulle være løst nu. Rigtig mange har
nu tilmeldt sig vores abonnementsordning, hvor kontingentet trækkes
fast x 1 årligt. De medlemmer der endnu ikke har betalt for kontingentet
2019, vil modtage en påmindelse snarest. Alle kan betale ved at logge
ind på hjemmesiden. Hvis der for nogle fortsat er problemer med
betalingen, så kan medlemskasseren kontaktes.
KONTINGENT. Familiekontigentet er svært at styre i Conventus, hvilket
giver noget manuelt arbejde for vores medlemskasserer, derfor har
bestyrelsen et ønske om, at vi nedlægger familiekontingentet. Dertil
kommer at vi mister tilskud fra Haderslev-ordningen, som tidligere
nævnt.

3. BERETNING FRA UDVALGENE.

1. MOTION
1. Begynderhold, lille hold – ændres til efter sommerferie, fordi vi har
en forventning om, at der kan være større efterspørgsel, og vejret
er bedre i august end på en kold februar aften.
2. Tirsdagskaffe, 1. tirsdag i måneden er der tirssdagskaffe i
mødelokale i Haderslev Idrætscenter.
3. Løberyoga, stor succes, forsøger at stable det på benene igen
senere på året.
4. Coretræning med Lone Carl – fuldt besøgt, med folk på venteliste.
Hård, men god træning siger deltagerne.
5. Foredrag og træning med Abdi Ulad, hvilket trak deltagere fra
både motion, atletik og eksterne, som betalte 100kr for at deltage.
Vores egne medlemmer deltog gratis.

6. Juleløb i dyrehaven. Var aflyst, men Alfred fik alligevel stablet en
begivenhed på benene
7. Nytårsløb – altid velbesøgt
8. Træninger:
1. Tirsdagstræning kl. 18.00
2. Onsdagstræning (senior) kl. 10.00 6-8km
3. Torsdagstræning intervaller – alle kan være med
4. Lørdagstræning(løb) kl. 6.00 for de morgenfriske
5. Søndagstræning kl. 10.00 for alle – der samles op undervejs
6. Søndagsintervaller
9. Løb med god deltagelse, og med gode resultater.
10.Trænere – næsten uændret
11.Klubbetalte løb – reduceres (se beretning) Er der andre løb, som
medlemmerne ønsker?
12.Trænere – Jesper har meddelt, at han stopper, og Anne Mette
stoppede i 2018.

2. TRI
1. Svømning om søndagen er godt besøgt af en god fast skare. Dette
er ikke kun for Tri medlemmer, men for alle medlemmer af
Haderslev Idræts-Forening. Træningstider kan findes på
hjemmesiden.
2. Vi opstartede et forsøg med svømmetræning med Iben, hvor en
god håndfuld deltog. Mange af disse er fortsat med at svømme på
det ordinere svømmehold.
3. GENFORENINGSLØBET 2020 –
1. En engangsbegivenhed for hele Sønderjylland i 2020. Haderslev er
udvalgt til at være et såkaldt hotspot, hvor der skal arrangeres et
specielt løb. Til dette skal løbeforeninger i Haderslev gerne hjælpe.
Vi har derfor brug for en eller flere ildsjæl, der vil tage ejerskab for
dette løb i tæt samarbejde med DGI, som har det overordnede
ejerskab. Der er møde næste gang d. 5. marts, hvor DGI og de
øvrige klubber mødes og planlægger begivenheden. Så har du lyst
til at hjælpe, så kontakt Kim Roesdahl for nærmere oplysninger.
4. ATLETIK
1. Der har været lidt udskiftning i trænergruppen
2. Dyrt i forplejning til stævner, så fremadrettet opfordres forældre til
at hjælpe med at bage kage, pølsehorn mm til forplejning af de
frivillige hjælpere
3. Atleterne har deltaget i mange stævner, hvilket koster i
startgebyr, men klubben bliver mere synlig rundt i landet, hvor
atleterne hiver flotte placeringer hjem – Nu anerkendes HIF igen
som en atletikklub, som der skal holdes øje med.
4. Skole-OL – var en kæmpesucces. Over 400 5. og 6. klasses elever
deltog på en smuk varm solskinsdag i maj måned, hvilket gav lidt
ekstra arbejde til vores førstehjælpere. Allerede nu er der næsten
udsolgt til Skole-OL 2019, der er kun 2 ledige 5. klasser tilbage, og
vi har ikke endnu sendt information ud til skolerne eller
annonceret med begivenheden.
5. Sønderballe lejr er afholdt for andet år i træk, og 3. lejr er allerede
datofastsat til midt i september 2019.

6. Findus-pokal – Rebekka Kordon blev i år valgt til årets Findus
holdkammerat af de øvrige atleter. Rebekka er en altid glad pige,
som er sød og rar over for holdkammerater. Uden betydning for
valget af Findus, har det også vist sig at Rebekka også er en
meget talentfuld atlet, som på kort tid (men også flittig træning)
har flyttet sig meget langt.
7. Fondsmidler- Atletikafdelingen har i år samlet over 50.000 kr. ind i
fondsmidler, som er blevet brugt til forbedringer af vores nedslidte
atletikudstyr, og til udstyr til at struktur på atletiktræningen.
8. Det sker i 2019 (se beretning)

4. FORELÆGGELSE AF REGNSKAB FOR DET FORLØBNE ÅR TIL GODKENDELSE.

1. Peter fremlægger regnskab (se vedhæftede). Foreningen kom ud medet
lille underskud, hvilket kan forklares i større udgifter til klubtøj, samt
medlemsnedgang.

5. FORELÆGGELSE AF NÆSTE ÅRS BUDGET, SAMT FASTSÆTTELSE AF
KONTINGENTER.
1. Budgettet godkendes.

Forslag til kontingentændring – se note nedenfor
1. bestyrelsen går hjem og beregner et nyt forslag – indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling
2. Frivilliges tilskud/kontingent er en bestyrelsesbeslutning, og fastlægges
på en af de efterfølgende bestyrelsesmøder.

6. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.
Ingen forslag.

7. VALG TIL BESTYRELSE:
•

•

FORMAND Sven Christensen fratræder efter 13 år i bestyrelsen, heraf 9 år som
formand. Sven ville egentlig være stoppet sidste år,men da der ikke var nogen
kandidater at vælge imellem, valgte Sven loyalt at tage endnu et år. Der har i
indkaldelsen til generalforsamlingen været udsendt et forslag om at bestyrelsen
foreslår vores medlem Claes Overgaard, som også er leder af Vikings XL - se
udsendte indkaldelse.
o Claes overgaard vælges uden modkandidater
KASSERER Peter Køhling vælger at trække sig fra bestyrelsen.

•

•

o Karsten Raun Højland vælges uden modkandidater.
SEKRETÆR Lene Kildevang Rosenlund vælger at fratræde efter 2 år i
bestyrelsen. Hun trækker sig også fra webmasterrollen.
o Lone Nielsen vælges uden modkandidater.
2 SUPPLEANTER er fast på valg.
o Alfred Sørensen genvælges
o Rene Steenberg Olsen genvælges som 2. suppleant

8. VALG AF 1 REVISOR.
1. Jan Nøjsen ønsker at trække sig fra mangeårig revisor i Haderslev
Idræts-Forening.
1. Poul Bruun indvilligede i at hjælpe på denne post
2. Anne Mette Lund fortsætter som 2. revisor.

9. KONTINGENT-KASSERER
1. Kim Jürgensen ønsker at fratræde som medlemskasserer.
1. Michael Kildal Frederiksen vælges uden modkandidater.

10.

EVENTUELT.
1. Haderslev IF’s initiativpris uddeles til et medlemuddeling af blomster til
afgående bestyrelsesmedlemmer
• Der uddeles blomster til følgende: Sven, Peter, Kim J. Lene, Jan N.
2. VVL – skal deles og likes

