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Generalforsamling Hover IF
Onsdag d. 3. Oktober 2012 kl. 19:30 – 21:00, i Petersmindehallens Cafeteria
Antal deltagere: 17

REFERAT
1. Valg af dirigent
Jørgen Strandgaard blev valgt
2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger
Hovedformand Kaj V. Pedersen’s beretning:
Året har igen budt på adskillige møder internt og eksternt, som repræsentant for HIF og som Hovedformand.
Flere af afdelingerne har via referaterne, gjort det muligt for mig at møde op til deres generalforsamlinger, det
er rart jeg på denne måde kan følge glæder og problemer på tætteste hold. Alle har arbejdet utrætteligt for at
få tingene til at fungere, men det er meget Tordenskjolds soldater, der klarer tingene .Vi savner en ny
generation af frivillige, der kan afse tid til en fortsættelse af foreningslivet i HIF. Der har som planlagt været 5
HB møder samt et møde med kassererne, siden sidste generalforsamling den 25/10-2011. Møderne har ikke
været det helt store tilløbsstykke ,så det tager vi som et udtryk for , vi trods alt ikke har de helt store konflikter
og problemer at bokse med. Vi fra FU synes dog det er utrolig vigtig at HB møderne får høj prioritet , for ved at
bruge nogen tid sammen , får vi information og forståelse for hinandens afdelingers udfordringer, hvilket er
vigtig for at bevare HIF som en helhed , og undgå at afdelingerne ” løber fra hinanden”. Kasserermødet blev
en god oplevelse og kendskabet til Regnskabsreglerne og Forretningsordenen, var der behov for, derfor skal
alle de nye have bl.a : Forretningsorden og Vedtægter tilsendt elektronisk. Er der behov, skal sekretærerne og
kassererne tilbydes en kursusaften, så man er bekendt med regler og krav til de poster, man er valgt til. Det
samlede regnskab udviser nu igen et fornuftigt resultat, vi skal ikke samle penge, men heller ikke komme med
underskud, hvis ikke der er et investeringsbehov. Tennisbanerne blev overdraget til Petersmindeskolen, men
der er ikke sket noget, så det ser forfærdelig ud. Vi ved desværre ikke hvad skolens planer er. Hjemmesiden
er forsøgt holdt ajour med hjælp fra Erik i Esbjerg, han har været god til at hjælpe de , der havde behov, så en
stor tak for det ! Kontingentrestancer er forsøgt undgået i enkelte afdelinger, via en stram styring, og det må
være klart, man ikke kan dyrke idræt , uden at betale for det. Når trænerne skal aflønnes, er der ikke plads til
gratister, og det er heller ikke retfærdigt overfor de andre idrætsudøvere. Vedtægterne foreslås i aften
revideret med tilføjelser og ændringer, idet der er et ønske fra Byfesten om regnskabsårets flytning en måned,
og midler fra Spillehaller kan placeres lovligt til brug hos fodboldungdom. Nyt navn til vores tøj og materiale
indkøbspartner er nu Sport 24, håber det vil fungere. Denne aftale skal evalueres og genforhandles per 1/12013. Erna klarer haltider, hun er en ørn, tak for det. Lyserød folder er i Notabene igen og her er kommet
Volleyball som nyt tiltag, håber det vil vokse. Halgebyrer er heldigvis væk nu , det til Motionsrummet blev ej
opkrævet.? Byfesten er et godt tiltag , det lader til at fungere med masser af deltagere , også til Sankt Hans.
Regnskaberne er i år leveret til 1/9 , det passer bedre end 1/8 , men skaber så et større pres på revisoren , da
resultatet skal underskrives inden generalforsamlingen på sidste HB møde. Der er planer om at overdrage
Træner /Leder Fondens midler til Akt 69 , hvis det kan administreres , idet midlerne tilhører HIF og Akt 69
tilgodeser alle foreninger i området? Jeg har i år valgt at stoppe efter 4 år, og samlet 40 år i forskellige
sammenhænge i HIF , idet jeg runder 70 sidst på måneden , og gerne vil gøre plads til nytænkning og andre
lederemner. Jeg vil sige tak for tilliden og tak til alle i HIF`s organisation for positiv ageren og tak for bidraget til
alle de, der desværre stopper.
Gymnastik – Vibeke Faldt
Det går godt, ikke det store at bemærke. Økonomien har det også godt.
Badminton – Kim Nissen
Der er ca 120 medlemmer i badminton i denne sæson. Der er ventelister på ungdomssiden og man håber på
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lidt bedre hal-tider til næste år. Økonomien har det fint.
Svømning – Gitte Telling
Der er ca 200 medlemmer i badminton. Det går planmæssigt.
Fodbold – Lars Schubert gav kort status som repræsentant for ungdomsafdelingen.
I Fodbold Ungdom ser man de største udfordringer på træner siden, hvor det bliver mere og mere vanskelig at
finde trænere. Man frygter at nogle af holdene begynder at smuldre.
Det overvejes at involvere JBU eller andre for at få inspiration. Kontakt til VB har også været prøvet.
Håndbold – Tina Petrowsky
Året startede ud med at håndboldudvalget konstituerede sig på ny. Efter Jens Lund havde valgt at fratræde
hvervet som formand for håndboldafdelingen, var der behov for en ny formand. Løsningen blev, at Ole
Magnus Pedersen og Tina Petrowsky delte posten mellem sig. Det har været en fin løsning, som har fungeret
godt. En væsentlig årsag hertil har været et velfungerende udvalg, hvor alle udvalgets medlemmer på fornem
vis har bidraget til at løse alle opgaver. Og selv om Erna jo egentligt er gået på ”pension”, så er hun stadig en
aktiv støtte, som velvilligt hjælper til med turneringsplanlægning og hal-administration.
På det sportslige plan var det også en fin sæson. Vi er en bredde klub og det kan vi med stolthed i stemmen
bekræfte, at det levede vi også op til i sæsonen 2011/2012. Gennem hele sæsonen har der været en masse
smil og gode oplevelser i hallen – og det uden de store kontroverser.
Skolehåndbold dagen blev desværre ikke gennemført sidste år, hvilket kunne mærkes på tilslutningen til U8
var mærket af. Så i år er det blevet gennemført igen for 2. og 3 klasserne på Petersemindeskolen, og det har
vi igen kunnet mærke på tilslutningen til U8 og U10. Dagen blev gennemført med god hjælp fra ”det grå guld” i
håndboldafdelingens netværk.
Økonomien er fin pga fastholdelse af indtægtsgivende aktiviteter som uddeling af affaldsposer og salg af
Juletræer. Juletræerne blev sidste år flyttet til Fakta’s parkeringsplads.
En tredje meget væsentlig økonomisk bidragsyder til håndbold er cafeteriet, så vi skylder en stor tak til
Cafeteria udvalget.
Sæsonen sluttede af med at 50-60 ungdomsspillere deltog i weekendstævner i april måned i hhv Vildbjerg og
Vissenbjerg. Tak til et kærkomment tilskud fra AKT69 til disse ture.
Motion – Kaj V Pedersen
Året er gået hurtigt med få utilsigtede hændelser, hvor ca 100 brugere + Ældreidræt + Ungdomsskolen +
Petersmindeskolen, samt fodbold- og håndboldafdelingerne i HIF har brugt rummet. Der er ikke meldt om
overbelægning, så den nye bestyrelse kan måske få behov for tilkøb af flere nøglebrikker, hvis der er behov,
idet p.t ca 20 står på venteliste til den nye sæson her den 1/8- 2012. Der er investeret for ca 44.000 kr i nyt
inventar, hvor det brugte gratis er bragt ud ved hjælp af nabo og familie, og foræret til en efterskole på sydfyn,
så det er kommet til nytte.
Opstillingen af det nye er blevet foretaget af den afgående bestyrelse Anders og Mikkel, tak til dem og for
hjælpen.
Resultatet giver er på minus ca 10.000kr, hvor der var budgetteret med et minus på 6.000, dette skyldes en
reparation af løbebåndet på ca 8.000kr, og en positiv ting, idet Vejle Kommune må have opgivet en rumafgift
på 6.000 kr, tak for det!
Glædeligvis er der tiltrådt en ny formand Michael Jensen, og en kasserer Erik Petersen, så jeg udtræder helt
af denne bestyrelse fra 1/7-2012, og ønsker dem al mulig held i det nye år.
Volley – Ib Telling
Nystiftet afdeling i august 2012. Består pt af 9 medlemmer på børnesiden, 10 på voksen siden.
Ingen udgifter til opstart – har fået bolde og andet støtte fra Dansk Volleyball, og udlån af stænger er sket fra
anden Volleyball klub.
3. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse
Revisor Tage Jensen gennemgik hovedregnskabets tal. Resultatet blev et overskud på ca 185.000 kr, som er
yderst tilfredsstillende. Ingen kommentarer i øvrigt. Regnskabet blev godkendt.
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4. Budgetfremlæggelse for kommende år
Revisor Tage Jensen gennemgik budgettet. Der budgetteres med et overskud på ca 120.000 kr.
5. Godkendelse af foreslåede vedtægtsændringer
Vedtægterne er blevet opdateret bedst mulig til nutidens krav om indhold i en forenings vedtægter. Marianne
Rask som har kendskab til dette har hjulpet os med det.
Væsentligste ændringer er
a. Regnskabsåret forskydes en måned, så det første regnskabsår herefter vil dække 13 måneder.
b. Hovedkassererens ret til at se alle konti, er skrevet ind
c. Tilbageførsel af Elitegaming’s sponsorate ved foreningens ophør (krav fra Elitegaming)
Ændringerne blev godkendt.
6. Indkomne forslag
a. Forslag om nedlæggelse af Leder og Instruktørfonden, og overførsel af indeståender til AKT69.
Egon fortalte kort om historien bag fonden, og fremlage forslaget om at lade fonden’s indestående
overgå til AKT69, i stedet for Hover IF, som det står i vedtægterne.
AKT69 vil så fremover varetage behandling og godkendelse af støtte til de der søger. AKT69 vil fortsat
føre et separat regnskab for Leder og Instruktør støtte midlerne.
Det blev vedtaget.
7. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter (2 år ad gangen).
a. Hovedformand.
Kaj Pedersen stopper. Leif Nygård blev opstillet og valgt.
b. Hoved Sekretær.
Tina Marie Petrowsky modtog genvalg.
c.

Hoved Kasserer.
Lisbeth Hansen stopper efter et år. Marianne Rask blev opstillet og valgt.

d. Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år)
2011-2012 suppleant var Erna Andersen, som ikke ønskede genvalg.
Lisbeth Hansen og Erik Petersen blev opstillet og valgt som suppleanter.
8. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor suppleanter (vælges hvert år)
Revisor i 2011-2012 var Tage Jensen og Bent Erik Brandt. (Tage stopper).
Kaj Pedersen blev opstillet og valgt som første revisor. Og Bent-Erik Brandt fortsætter som anden revisor.
Revisor suppleanter 2011-2012 var Egon Sørensen og Jørgen Strandgaard.
Tage Jensen blev opstillet og valgt som første suppleant. Egon Sørensen fortsætter som anden suppleant.
9. Eventuelt
Kaj takkede Jørgen for dirigent opgaven, Lisbeth for arbejdet som hovedkasserer, Tage for revisor arbejdet, og
Erna for arbejdet med hal administrationen.
Lehna mindede om at der skal indgives kandidater til årets træner/leder pokalen til AKT69.
Egon og Tina gav hver en lille tale til Kaj, som TAK for indsatsen som Hovedformand.
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