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Generalforsamling Hover IF, mandag d. 31. Oktober 2016, kl. 20:00 – 21:00 i Reden
Fremmødte: 17 personer

Referat
1. Valg af dirigent.
Kaj Pedersen blev valgt.
Kaj konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt (14 dage før) via hjemmesiden, og planlagt til
afholdelse inden udgangen af oktober måned som vedtægterne foreskriver.
2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger
Se bilag.
3. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse
Fodbolds regnskab var ikke afleveret til tiden, så det samlede regnskab kunne ikke fremlægges.
Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden for den kommende måned.
4. Budgetfremlæggelse for kommende år
Samme status som regnskabet.
5. Indkomne forslag (skal sendes 8 dage forinden mødet til formanden)
Ingen forslag var indkommet.

6. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter (2 år ad gangen).
a. På valg i forretningsudvalget var formand Leif Nygaard og sekretær Tina Petrowsky som begge
blev genvalgt
b. Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år)
2015-2016 suppleanter var Erik Petersen og Kasper Kristensen Rask.
Erik Petersen og Birthe Navntoft blev valgt som det kommende års suppleanter.

7. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor suppleanter (vælges hvert år)
a. Revisor i 2015-2016 var Niels Mikkelsen & Egon Sørensen, som begge blev genvalgt
b. Revisor suppleanter 2015-2016 var Tage Jensen og Kaj V Pedersen, som begge blev genvalgt
8. Eventuelt
Multihus projektet.
Birthe fortalte lidt om multihus projektet.
Birthe opfordrede til at for at det skal blive til et fælles hus, hvor alle har noget at skulle have sagt og alle
tager et fælles ansvar i den daglige planlægning og drift.
Økonomi til indretning kommer snart på dagsordenen, hvor der bliver brug for involvering af alle
afdelinger i Hover IF. 65.000 kr er indsamlet via forskellige fondsansøgninger og et lokalt løb.
Et lille hal-tribune udvalg er nedsat – her deltager Lone fra håndbold.
Noget af det nye Multihus byggeprojekt åbnes der for allerede til Februar 2017, og det samlede byggeri er
færdig til august 2017

Fodbold rekruttering af frivillige.
Erik Hegaard Nielsen fra Fodbold fortalte at han i det kommende år vil arbejde med at styrke
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rekrutteringen af frivillige, og kunne i den forbindelse tænke sig at kunne tilbyde frivillige en gulerod i form
af f.eks. gratis personlig deltagelse på hold i Hover IF.
Det blev kort diskuteret, og emnet skal diskuteres videre på næste ordinære hovedbestyrelsesmøde.
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BILAG
Formandens beretning – Leif Nygaard
Set fra mit skrive bord så har det været et år hvor det meste af min tid er gået med at følge udviklingen på
vores nye klubhus til fodbold samt projektet Multihus ved Petersmindehallen.
Det var også året hvor vi fik lavet en ny 3 årig aftale med sport 24 i Vejle, på vores sidste hovedbestyrelse
møde havde vi den lige oppe til en evaluering, vi blev enige om, at tiden nok var inde til et besøg nede ved
sport 24, der var lige et par småting som der skulle tage hånd om.
Vores kassere Tine i forretningsudvalget, havde store forventninger til at året 2016, det skulle være året hvor
alle afdelinger fik afleveret regnskabet, samt et budget til tiden. Men desværre nåde fodbold ikke at få det
leveret. Jeg vil opfordre fodbold til, hvis det kniber næste år, som meld ud i tide, sådan vi kan hjælpe med at
få det gjort. Det skal lykkes i 2017.
Conventus, har virkelig fået slået sig fast i alle afdelinger, jeg har intet hørt fra brugerne, om der skulle være
problemer med at finde ud af at bruge det. Tilsyneladende et driftssikker system.
Det er også med stor glæde at vi fik individet vores nye klubhus i fodbold afdelingen, som stod færdig d. 27
august 2016.
Der var mange mødt op til indvielsen, der var gamle Hover folk, der var politikker, aktive fodboldspiller store
som små, solen skinnede fra en sky fri himmel. En fantaktisk dag, som vi alle kan være rigtig stolte af. Stor
tillykke til fodbold afdelingen med det flotte hus, en stor tak til fodboldafdelingen samt Erik Hegaard som til
det sidste var en utrættelig tovholder på projektet.
Multihuset er der også fuldt drøn på, det er jo rigtig ved at tage form nu, det begynder nu at ligne noget, og vi
kan jo næsten ikke vente til det står færdig, Men det er også et projekt der kræver meget af os frivillige, men
jeg er imponeret over den store hjælp, der har været fra alle Hovers IF afdelinger, der har tilknytning til
hallen, både med flytning af rekvisitter fra de gamle lokaler, køkken mm, flot gået, også en tak til Birthe
Navntoft og Lars Schubert for indsatsen, der er en lille gruppe, der skal forsøge at deltage i de daglige
udfordringer som byggemøder, samt skaffe penge til Multihuset, det kan godt være en udfordring da man
samtidig skal passe sit job.
Vi skal jo heller ikke glemme at Multihuset også bliver en del af skolens hverdag, der har været nogle
beslutninger der skulle tages som både vedrørte skolen som fritid. Og da kan jeg sige at det har været en
fornøjelse at samarbejde med skoleleder Jens Jørgen Christensen, som har været god til at se fritidens behov
også, Så tak til Jens Jørgen for det gode samarbejde.
Når man er valgt som formand i Hover IF, har man også en plads i Notabenes bestyrelse, jeg syntes da lige at
jeg her vil nævne at bestyrelsen var enige om at give et tilskud på 50.000.00 kr til vores depotrum ved den
nye hal. Så tak til bestyrelsen for deres positive modtagelse af vores forespørgsel om tilskuddet.
På det sportslige har det også været et godt år, alle vores afdelinger har hver især en dagsorden som
medlemmerne bakker op omkring, og sådan skal det være, tak til de afdelinger som sender mig et referat fra
deres udvalgsmøder, det giver mig et godt indblik i afdelingens hverdag.
Petersmindehallen, Jeg tænker her på Erna. Det er Erna der har styr på haltiderne, møder mm. Tak til Erna.
Det er en spændene fremtid vi går i møde, hvor Petersmindehallen bliver til et Multihus og hvad det medføre.
Vedr. Erna, så har hun meddelt mig at hun ønsker at trække sig for alle opgaver omkring Hover IF grundet et
skrøbelig knæ, som giver mange smerter i daglig dagen, og det går ud over humøret som hun siger. Det er
selvfølgelig en utrolig skam at mindste Erna, som har sat sit præg på hallen, samt mange år i håndbold
afdelingen, men jeg respekterer 100% Ernas beslutning, og der skal herfra lyde endnu en stor tak for det
store foreningsarbejde hun har gjort i alle de år i Hover IF.
Der er taget hånd om de opgaver der har lagt ved Erna, og som Erna sagde til mig så kan i godt spørge mig
hvis der bliver behov for det.
Ud over de få ord så mener jeg at vi i forretningsudvalget, skal have sagt farvel til Erna, jeg vil tage interaktiv
til et lille møde med Erna, og så finder vi ud af noget.
Tak til alle vores trofaste trænere og ledere. Uden jer ingen klub.
Tak til alle vores sponsorer.
Tak til vores ansvarlige WEB Administrator Erik Schousboe for en flot hjemme side.
Og ikke mindst til mine to kollegaer i forretningsudvalget Tina og Tina for et godt samarbejde.
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Badminton – Kim Nissen
Badminton-sæsonen 2015-16 startede med vores årlige generalforsamling, hvor der igen ikke dukkede nogle
medlemmer op. På mødet blev der takket af til Martin Grum-Nymann, som trådte af som sekretær. I stedet
blev Pia Nissen indvalgt. Tilmeldingen til sæson 15/16 viste, at vi næsten var lige så mange medlemmer som
det forgangne år, dog havde vi svært ved at få fat på de helt unge. Bestyrelsen valgte at gå sammen med
Petersmindeskolen og DGI for at promovere badmintonsporten over for de unge. Derudover blev der
arrangeret Badmintonsportens dag i Petersmindehallen. Begge arrangementer var en stor succes, og til sidst
nævnte arrangement lykkedes det endda at få tilknyttet to nye trænere til de yngste spillere.
Sæsonen 2015-16 blev også sæsonen, hvor vi gik på de sociale medier, idet vi fik oprettet vores egen
Facebook gruppe ”Hover Badminton”. Her er alle interesserede velkomne til at komme med inputs og indlæg,
ligesom bestyrelsen vil ligge informationer ud i gruppen. Traditionen tro bød året også på vores
”Pizza/badminton” event, hvor spillerne efter den sidste træningsdag samledes i kantinen til pizza og juice. I
marts afviklede vi vores årlige klubmesterskab, som bød på mange flotte kampe, selvom vi ikke var så mange
dette år.
Regnskabet for sæsonen 2015-16 viste et overskud på ca. kr. 18.800,- med en omsætning på kr. 47.700,hvilket svarer til det forventede, da vi afventer evt. investeringer i nyt udstyr til den nye Multihal står klar.
Den likvide beholdning ligger stadigvæk på et meget fornuftigt niveau, og i næste års budget forventes også
et lille resultatoverskud.
Gymnastik – Kristina Klavsen
Vi er en gymnastikafdeling i fremgang, og med en spændende fremtid foran os med det kommende Hover
Multi-hus. Det har fyldt en del, og vi har været til flere møder herom. Vi ønsker at vi får mulighed for at have
redskaber tæt ved det nye multi-hus, så det er mere flexiblet for flere hold og evt. arrangementer. Der bliver
en del vi skal byde ind med i den kommende sæson for at vi i fællesskab kan få de bedste rammer for alle
aktive i Hover IF.
Vi er blandt de 20. største gymnastikafdelinger i vores region, så vi bestræber os på at finde instruktører og
hold for alle aldersgrupper her på Uhrhøj. Igen til denne sæson kom flere forældre på banen til at være
instruktør eller hjælper - så dejligt med nye kræfter. Derfor kunne vi tilbyde hele 4 NYE HOLD:
pigespring 0-1 kl., MGP 0. kl, pilates og ski-træning. Der udover kom sidste års nyhed crossgym rigtig godt i
gang til denne sæson.
Desværre fandt vi ikke instruktører til vores FLYV5 hold samt målgruppen 3-4 år var så stor, at der stadig var
næsten 20 på venteliste. Så vi håber på flere tider og instruktører til at vi i fremtiden kan løse de
udfordringer.
DGI kontaktede os vedr. trænerspiren. Et projekt de har sat i værk i samarbejde med skolen. De skulle så
bruge gymnastikafdelingen til praktik til de elever som havde valgt gymnastik. De skulle være med som
hjælpere og evt. selv deltage lidt i undervisningen. Krav var at de minimum skulle være med til 3 træninger.
Det har været en god oplevelse, og vi håber at vi kan ”høste” på vores praktikanter. Flere sagde JA til at blive
hjælpetrænere i foreningen resten af sæsonen.
Igen i denne sæson har vi vores traditionelle arrangementer – juletræsfest, zumba, fastelavn og
forårsopvisningen til marts. TAK for opbakningen til vores arrangementer!
Løb er et udvalg under gymnastik, og er i stigende udvikling. Vi har nogle gode arrangeret trænere, som
brænder for det. Der er 2 hold – nybegyndere og øvede. De løber 2 gange om ugen. Det bliver spændende at
følge de næste år.
TAK til alle der gør i forskel i foreningslivet
TAK til alle vores gymnaster/løberer, instruktører, hjælpeinstruktører & udvalgsmedlemmer for en god sæson.
Håndbold – Lone Søklint
Året startede vanen tro med vores træneropstartsmøde, hvor vi fik en god snak om, hvordan vi benytter
hallen - og hvorledes vi på bedste vis hjælper hinanden til at sikre en velfungerende håndboldafdeling.
Årets første aktivitet var Skolehåndbold. Skolehåndbold har udviklet sig til lidt af en tradition, hvor vi på
effektiv vis får vakt de yngre børns interesse for håndbolden. Vi valgte her at invitere alle 1. og 2. klasserne
på Petersmindeskolen. Så tilbage i august måned havde vi ca. 150 børn fra disse klasser til Skolehåndbold i
Petersmindehallen.
Igen i år fik vi stor hjælp af ”det grå guld” i håndboldafdelingens netværk. Vi føler os utroligt privilegerede at
have et sådan netværk, der velvilligt stiller op, når der er brug for nogle ekstra hænder. Det var en fantastisk
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dag – med en masse smil og dejlige børn. Dagen bar efterfølgende frugt dog ikke i samme omfang som det
forgående år, da vi i år kun har kunnet mønstre 16 spillere på vores U8 hold.
Håndboldudvalget konstituerede sig i det tidlige efterår. Udvalget sagde goddag til Dorthe Hansen og
Charlotte Lange. Herudover fortsatte udvalget med deres vante poster. Håndboldudvalget havde også i denne
sæson glæden af et mere usynligt medlem. Erna har igen i det forløbne år været en stor hjælp - både med
turneringsplanlægning og hal-administration. En stor tak til Erna for det. Dog har Erna nu informeret om at
hun ikke længere kan hjælpe med disse opgaver af personlige årsager, så disse opgaver skal vi have fundet
en løsning på i den kommende sæson.
Udvalget har gennem året mødtes engang hver måned for at opretholde fokus og løbende klare foreliggende
opgaver. Alle medlemmer byder sig til, så det har igen i år været en fornøjelse, at vi har formået at løfte i
flok. Det har været en stor fornøjelse som formand at deltage i et udvalg, hvor opgaverne bliver løftet væk i
et fælles ønske om at fordele arbejdsbyrden på bedste vis. Så et stort tak til udvalget
Tilbage til den forgangne sæson, som bar præg af, at der var dygtige trænere for alle hold, hvilket sikrede
stabil og veltilrettelagt træning og turneringsafvikling. Også i år opnåede alle hold flotte resultater.
U6 har haf en god flok på 12 spillere, som blev introduceret til håndbolden gennem leg og sjov på hallens
scene gennem hele året. De deltog i nogle stævner efter jul, hvor de kunne prøve at spille rigtige kampe
U8 havde som sagt 16 spillere, som Hans, med hjælp fra et par unge energiske hjælpetrænere sørgede for at
de alle fik en god og udbytterig sæson. De var også ude og spille flere stævner og kunne prøve kræfter mod
andre hold.
U10 drenge og piger klarede sig fint i deres respektive rækker.
U12 pigerne havde både et hold i 7 mands og 5 mandsturneringen, så alle fik mulighed for at få kamptræningen og det gik rigtig godt i begge rækker
U14 pigerne klarede sig rigtig fint i deres turnering og endte i kreds-finalen for B-rækken og leverede en
meget spændende kamp.
Vi prøvede i år at oprette et U18 hold for alle de ”gamle” hover spillere, som kom tilbage fra efterskolerne.
Der blev afholdt træning tirsdag aften, men desværre var der ikke basis for tilmelding til en turnering.
Herre senior, som i denne sæson spillede i serie 1 og serie 3 klarede sig både godt og skidt. Serie 3 spillede
sig i serie 2 til jul og serie 1 måtte rykke ned i serie 2 ved afslutningen af sæsonen. Så i den kommende
sæson har vi nu 2 serie 2 hold i herre senior.
U10 og U12 pigerne sluttede sæsonen af med stævner i henholdsvis Vildbjerg og Brørup. Også i år var AKT69
med til at forsøde denne oplevelse for spillerne i form af et kærkomment bidrag. Tak til AKT69 for det.
I år valgte vi at afholde et træner arrangement for alle vores dygtige trænere, for at sige dem tak for deres
store indsats. Vi var ude at bowle og spise efterfølgende og det var rigtig hyggeligt. Der var et stort
fremmøde, som beviser at det kan vi sagtens gøre igen. Tusind tak skal lyde til vores trænere. Uden dem
ingen håndbold.
Økonomien i håndboldboldafdelingen hænger godt sammen. Det skyldes ikke mindst det arbejde som
ungdomsafdelingen yder. Ligesom de forrige år har alle U10, U12 og U14 spillere været ude med affaldsposer
i september og i marts måned. Jørgen Søklint har styret omdelingen med sikker hånd, hvilket han fortjener
stor ros for. Og Sri har i vanlig stil styret salget af juletræer i december måned, godt hjulpet af U6 og U8’s
forældre, der gav en hånd med over to weekender på Faktas parkeringsplads.
Hallens cafeteria har også i det forløbne år udgjort et væsentligt bidrag til økonomien. Det er et arbejde, som
ikke kan gøres uden ildsjæle i skikkelse af Orla og Karen, i år godt støttet op af frivillige forældre, som har
taget mange vagter i cafeteriet, når der har været hjemme stævner. Dette vil jeg gerne takke alle for, da det
er en nødvendighed for at økonomien kan hænge sammen. Beslutningen er dog nu blevet at vi ikke længere
har ressourcerne til at kunne udbyde salg i cafeteriet og i forbindelse med bygning af multihus, står vi
alligevel i en situation, hvor det skal besluttes, hvordan cafeteriet skal drives efterfølgende. Vi vil dog i
håndbold-udvalget selv stå for et lille salg i den kommende sæson, hvor vi ikke har noget cafeteria.
Tak for en god sæson.
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Svømning – Susanne Foldager
Status
Sæsonen 2015/16 havde god opbakning til de oprettede hold børnehold samt vandgymnastik og motion for
voksne.
Vi forsøgte med et nyt initiativ – et familiehold, men uden stor tilslutning og vi vurderer derfor at tiden i hallen
bruges bedst på et andet hold.
Vi gennemførte sæsonen med et enkelt hold mindre end vi normalvis har. Medlemstallet var derfor lidt lavere
end normalt, dog med færre børn på venteliste end sidste sæson.
Instruktører
De oprettede hold kørte som planlagt, men ansvaret lå på få instruktører, som også i sæsonen 2015/2016
ydede en kæmpe indsats. Instruktørerne har i sæsonen 2015/16 båret en meget stor del af arbejdet omkring
holdene og uden dem havde der ikke været svømning i HIF i sæsonen 2015/16.
Desuden har vi nydt godt af en god gruppe hjælpetrænere, der har været fantastiske til at håndtere børnene.
Svømmeudvalget
Udvalget har været nede på 2 personer i sæsonen 2015/16. Der har derfor ikke været overskud til at
arrangere en masse socialt for svømmeklubbens frivillige. Vi havde dog en rigtig hyggelig sæsonafslutning,
hvor alle instruktører og hjælpetrænere deltog.
Vi har arbejdet på at finde nye kræfter til udvalget – de trådte ind i udvalget efter vores udvalgsmøde i medio
oktober. De nye kræfter skal bl.a. hjælpe med Conventus og til at synliggøre svømmeafdelingen og
forhåbentlig tiltrække endnu flere instruktører og hjælpere.
Regnskab
Svømmeafdelingen har ikke foretaget nogen større investeringer i sæsonen 2015/16.
Motionsrum – Michael Jensen
Igen i år har der været god tilslutning til motionsrummet, alle nøgler har været ude og der har været
en del på venteliste igennem hele sæsonen.
Vi har i år hold igen med investeringer, da vi regner med en del ekstra udgifter i forbindelse med flytning op
ovenpå.
Der har igennem sæsonen været forholdsvis god ro og orden.
Rummet lukket ned ca. 1.sep. pga af multihus projektet.
Vi var en 8-10 stykker til at hjælpe med at flyttet alt udstyret i depotrum, venligst udlånt af skolen.
Stor tak til de medlemmer der hjalp med flytningen.
Vi håbet projektet går planmæssigt så vi måske kan åbne igen ca 1.feb 2017.
Fodbold – Mads Schou Pedersen
Udfordringer med fastholdelse af faste udvalgsmøder. Fokus og arbejdskraft brugt på det nye klubhus.
Ungdomsudvalgs udfordringer i starten af sæsonen, men da kampfordel valgte at blive og hjælpe og ny
kræfter blev fundet, lykkes det alligevel.
Flere medlemmer end nogensinde før, dog med en lidt anden fordeling imellem årgange end set tidligere.
Nu igen pige hold,
Stor senior afdeling.
Stor supplering på materiale siden har fundet sted.
Økonomien ser positiv ud. Kiosk bidrager rigtig godt til det positive resultat.
Tidligere sponsorater via Elitegaming bliver fremover håndteret via SKAT. Fordeling/uddelings regler (hvis der
bliver noget) kendes ikke endnu.
Byfesten – Kristian Rasmussen
Har ikke været aktiv siden sidste byfest, men stemningen er at man er klar til at starte op igen.
Har givet 10.000 kr til Multihus og til Klubhuset i det forgange år.

