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Generalforsamling Hover IF
Tirsdag d. 29. september 2015 kl. 19:00 – 20:00 i Petersmindehallens Cafeteria
Antal deltagere: 9
Referat
1. Valg af dirigent
Kaj Viggo Pedersen valgt
Kaj konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt (14 dage før) via hjemmesiden.
2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger
Alle beretninger vedlagt som bilag.
3. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse
Sammenligning af indtægter fra 13/14 til 14/15 kan ikke laves helt, da regnskabs praksis er blevet
ændret i et par afdelinger til at alle brutto indtægter og udgifter registreres, i stedet for som tidligere
at kontere et netto resultat (f.eks. fra kiosk og cafeteria).
Samlet resultat for hele foreningen blev ca 17.000 kr i overskud, som fremkommer pga underskud
nogle steder og flotte overskud andre steder.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet er blevet indleveret til revidering hos statsautoriseret revisor Martinsen, og forventes
snart at kommer retur. Derefter skal det underskrives af alle formænd. Dette skal igen bruges til
dokumentation overfor Elitegaming.
4. Budgetfremlæggelse for kommende år.
Fejlindtastninger forårsagede involvering af Conventus support, som så desværre kom til at slette alle
indtastede budgettal for næste sæson.
Så derfor kan budgettet ikke behandles som planlagt, og i stedet behandles dette på næste ordinære
hovedbestyrelsesmøde efter at alle afdelinger igen får mulighed for at ligge tallene ind.
5. Indkomne forslag (skal sendes 8 dage forinden mødet til formanden)
Ingen forslag modtaget
6. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter (2 år ad gangen).
a. På valg i forretningsudvalget er kasserer Tina Vernegren som blev genvalgt
b. Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år)
2014-2015 suppleanter var Erik Petersen og Kasper Kristensen Rask – blev genvalgt
7. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor suppleanter (vælges hvert år)
a. Revisor i 2014-2015 var Niels Mikkelsen & Bent Erik Brandt.
Niels Mikkelsen blev genvalgt.
Bent modtager ikke genvalg – Egon Sørensen blev opstillet og valgt.
b. Revisor suppleanter 2014-2015 var Tage Jensen og Egon Sørensen
Tage modtager genvalg.
Ny skal findes i stedet for Egon – det blev Kaj V Pedersen som blev valgt.
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8. Eventuelt
Leif fortalte om møde i Multihus projektet, hvor Leif delte feedback HB medlemmers seneste
deltagelse i møder, hvor man savnede lidt mere.
Fremtidsplaner fra Vejle Kommune er at vi gerne skal blive selvejende på sigt. På næste HB møde skal
det diskuteres hvordan Hover IF vil se på brugen af hallen (egne afdelinger / eksterne). Et input som
Multihus projektet skal bruge i dialogen med kommunen.
Ny deltager i Multihus udvalget er kommet til. Hun skal sørge for ansøgninger af fonde til etablering af
alle udendørs arealer. Desuden vil Multihus udvalget gerne samarbejde med AKT69.
Multihus gruppen efterlyser mere deltagelse fra Hover IF afdelingerne i det arbejde der kommer nu,
fordi Multihus arbejdsgruppen er skrumpet ind til meget få personer. Hover IF er meget glade for det
store arbejde som har ført til det projekt vi står overfor nu, men Hover IF afdelingerne gør
opmærksom på at bemandingen i Hover IF har mere end rigeligt at gøre med at drive
idrætsaktiviteterne, og derfor er det ikke helt fair at nu hvor der pludselig er mangel på udførende
hænder at man så (igen) kigger på dem der allerede har påtaget sig mange frivillige opgaver.
Man bliver nødt til at finde nye kræfter til Multihus projektet, og det kan så være at det er det
afdelingerne skal hjælpe med, og selvfølgelig vil idræts afdelingerne støtte multihus projektet alt det
der er muligt.
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BILAG
Formandens beretning – Leif Nygaard
Så er der igen gået et år, og det er jo ikke til at forstå. Jeg synes at jo ældre man bliver, jo hurtigere går året.
Hvis jeg ser på året der er gået, synes jeg at det første halve år gik som planlagt. Stille og roligt. Alle
afdelinger kørte bare. Der var en god stemning og optimisme. Der var gang i et nyt klubhus til fodbold og der
var også godt gang i Multihus projektet.
Men det sidste halve år har været krævende for forretningsudvalget, da Tina og undertegnede måtte træde
ind i fodboldudvalget, da fodbolds formand Niels Nielsen valgte at trække sig. Jeg fik et telefon opkald d. 21
marts fra fodboldudvalget som det var en lørdag formiddag hvor de havde haft møde. Mødet sluttede med at
Niels ville trække sig.
Det var da noget af en melding, da Niels i store træk var den person som vidste alt om klubbens daglige drift,
samt aftaler og meget andet. Puha det var noget af en opgave der skulle løftes af de tilbageblivende udvalgs
medlemmer.
Vi i forretningsudvalget blev enige om, i samråd med fodboldudvalget, at Tina Petrowsky og undertegnede
skulle træde ind i udvalget, indtil man igen havde fået overblikket.
Det har været en ordenligt mundfuld, særlig for fodboldudvalget, men også for Tina og jeg.
Men vi er nu kommet ud på den andet side, med et godt resultat. Én af de ting der har været vigtige har
været den røde tråd i den fremtidige måde at arbejde på, nemlig UDDELEGERING – VIDENSDELING samt
ÅBENHED. Sådan at alle omkring bordet ved besked om hvad der sker, og hvornår det sker. Så vil vi fremover
ikke være så sårbare, når én skulle trække sig,
Så tak til fodboldudvalget for et godt samarbejde. Og tillykke med valget til den nye formand Stinne, den
første kvindelige formand for fodbold i Hover IF.
Byfesten.
Var en af de ting som der også skulle tages hånd om, da den var tæt forbundet med fodbold. Det har da også
været en opgave, der har trukket tænder ud, både for byfestudvalget og forretningsudvalget. Der har da
været et par misforståelser hen af vejen, og vi er ikke helt i mål endnu. Trods det synes jeg, at vi har fundet
hinanden, således at vi fremover er bedre rustet til et fremtidige samarbejde hvis dette ønskes.
Men en af de ting, der skal arbejdes henimod er, at Byfesten skal være én ting, og fodboldafdelingen en
anden.
Det er også med stor glæde at Byrådet har sagt ok til et nyt fodbold klubhus, som forventes at stå færdig i
løbet af 2016. Fodboldudvalget har sat Mads Schou Pedersen og Erik Hegaard Nielsen på opgaven til at
samarbejde med Vejle Kommune, og jeg skal hilse at sige at de to gutter, har gjort en stor indsats i forløbet
indtil nu. En stor tak fra forretningsudvalget til jer. Det bliver godt.
Multihuset er der også fuldt drøn på. Men det er også et projekt der kræver frivillig arbejdskraft, så der ligger
også en stor udfordring. Også tak Til Birthe Navntoft og resten af projekt gruppen for indsatsen.
Fremtiden for mit vedkommen skulle gerne blive at jeg kunne komme lidt mere omkring gymnastik –
badminton – svømning – fitness - håndbold – bordtennis mm . For disse afdelinger er lige så vigtige for mig,
og de skal også have den opbakning de fortjener.
På det sportslige har det også været et godt år. Hele vejen rundt, og alt tyder på at der kommer flere og flere
medlemmer i vores forening. Så alle frivillige gør det godt, uanset om det er motion, opvisning eller
turneringssport.
Når man siger Petersmindehallen, hvem tænker man så lige på? Jeg tænker på Erna. Det er Erna der har styr
på haltiderne, møder mm. Tak til Erna.
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.
Det var det jeg havde på hjertet.

Volleyball Svømning Badminton Fodbold

Gymnastik Håndbold

Floorball Kondirum

Håndbold v/Lone Søklint
Årsberetning sæsonen 2014/2015
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. I år var vi så heldige at få besøg af Håndboldkaravanen, som er en rullende karavane, som tager rundt til de enkelte klubber og hjælper med at lave dette
arrangement. 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
dag – med en masse smil og dejlige børn. Dagen bar efterfølgende frugt. Vores U8 hold oplevede i denne
sæson at skulle bruge to træningstider og samtidig stadigvæk at have behov for at sætte max antal mulige
spillere, da vi pludselig var 40 U8 spillere.
Håndboldudvalget konstituerede sig i det tidlige efterår. Ole Magnus Petersen trådte af som formand og Lone
Søklint trådte til. Ydermere trådte Jytte Lauritsen af som kasserer efter rigtig mange år på den post og Tanja
Petersen tog over. Vores materialeansvarlige i gennem lige så mange år, Birgit Thomsen trådte også af og
denne opgave blev overtaget af Charlotte Nielsen. Vi vil gerne sige både Birgit og Jytte tusind tak for deres
store indsats i klubben. Ud over disse poster var vi i den heldige situation at få Bjarke Gade og Mads Schmidt
ind i udvalget. 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, som har været en helt ny formands
store støtte i de mange opgaver, som pludselig skal løftes.
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 havde en lidt svær opstart med ikke så mange spillere, men fik sig arbejdet op på 10 spillere, som blev
introduceret til håndbolden gennem leg og sjov på hallens scene gennem hele året.
Som nævnt havde U8 holdet stor tilslutning, som endte ud i to træningstider med en fordeling af 20 spillere
på hvert hold. Her var der heldigvis tre friske forældre, som sprang til og tog sig på skift af
torsdagstræningen, mens Hans stod for mandagstræning. Med god hjælp fra et par unge energiske
hjælpetrænere sørgede de sammen for at alle fik en god og udbytterig sæson.
U10 drengene havde også en lidt turbulent sæson, hvor pludselig det halve hold flyttede til en anden forening,
men resterne holdt fanen højt of fortsatte træningen, med håb om at der kommer flere i denne sæson, så de
kan spille en flot turnering.
U10 og U12 pigerne samt klarede sig flot i deres respektive rækker.
U14 pigerne måtte tilmelde sig en 5-mandsturnering i starten af sæsonen, hvor de klarede sig rigtig godt,
men så blev det lidt svært i 7-mandsturneringen efter jul, hvor modstanden blev lidt større
Herre senior, som i denne sæson spillede i serie 1 og serie 3 og dame senior, som også spillede serie 1
klarede sig alle rigtig godt. Desværre mistede de en del dame senior spillere i slutningen af sæsonen, hvilket
betyder at vi i sæsonen 2015/2016 ikke vil have et dame senior hold i Hover.
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.
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Også i den forløbne sæson har vi haft glæde af vores samarbejdsaftale med KIF Kolding København.
Samarbejdsaftalen har betydet, at spillere og deres forældre/søskende en gang er blevet tilbudt billetter til
ligakampe i Kolding til favorable priser. Det har også betydet at trænerne har nydt godt af samarbejdet i form
af en inspirationsaften, hvor en af KIFs dygtige ungdomstrænere kom forbi Petersmindehallen og gennemførte
et træningspas med vores U12 og U14 spillere. Det årlige besøg af liga spillere fra KIF blev dog i sidste øjeblik
ændret til billetter til testimonial kamp for Lasse Boesen i Tre-For Arena, som var en stor oplevelse for alle
spillerne, da der her var rigtig mange kendte håndboldspillere, som gav autografer efterfølgende. Vi har dog
valgt i udvalget at suspendere vores samarbejde med KIF i det kommende år, da der har været for store
udfordringer med, at få nogle aftaler i stand med dem vedr. disse arrangementer.
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 Ole og Orla, 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.
Tak for en god sæson.
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FODBOLD
Indledning v/Leif Nygård og Tina Petrowsky
Fodboldudvalgets årsberetning vil blive fremlagt af alle i fodboldudvalget, hver repræsenterende eget
ansvarsområde, idet fodboldudvalget har arbejdet uden en formand siden slutningen af marts 2015.
Formandsskifte
Den tidligere fodbold formand Niels Nielsen igennem mange år, stoppede sit virke i marts med øjeblikkelig
virkning. Det betød at hovedformand Leif Nygård og Tina Petrowsky har deltaget i fodboldudvalgsmøderne
siden da, for at hjælpe det tilbageværende udvalg videre.
Som meldt ud tilbage i marts 2015, vil vi gerne udtrykke beklagelse over at Niels valgte at slutte så brat, og
vi vil gerne udtrykke anerkendelse for den store indsats Niels har lagt igennem årene for fodbold afdelingen.
Men samtidig vil vi også udtrykke en glæde over at vi hurtigt opdagede efterfølgende at der var et
fodboldudvalg tilbage som var klar til at tage arbejdshandskerne på for fodboldens skyld og til glæde for alle
fodboldspillere her i Urhøj området.
Ikke mindst har det været en fornøjelse at følge de positive indrapporteringer på en kiosk som 3 måneder
senere havde fået skabt en solid indtjening, som nu gør en afgørende forskel til den positive side i det
samlede regnskab.
Ny forretningsorden
Og tiden siden marts, foruden at sikre at alle hold og aktiviteter kunne fortsætte uhindret, blevet brugt meget
konstruktivt og effektivt til få beskrevet en ny forretningsorden for fodboldafdelingen, som alle i udvalget
kunne se en fremtid i.
Fodbolds forretningsorden indeholder en beskrivelse af poster ikke kun i selve fodboldudvalget, men også
sammenhængen til nøgleopgaver som f.eks. kiosken og bane opkridtning. Desuden beskriver
forretningsordenen vision og målsætning, og hvordan arbejdet overordnet set skal foregå i fodboldudvalget.
Forretningsordenen er til enhver tid underlagt hovedforeningens vedtægter, og netop dette var der en overlap
omkring i den forrige forretningsorden. Så denne nye forretningsorden er radikalt anderledes bygget op i sin
form. Den er printet i et antal kopier, og alle der er kommet her i aften er velkommen til at tage et sæt med
hjem og kigge i.
Det til enhver tid sidende fodboldudvalg vil altid have til opgave at holde denne forretningsorden vedlige, da
det er et levende dokument der vil skulle løbende tilpasses den måde som et sidende udvalg vælger at
organisere sit arbejde på.
REGNSKABET v/Mads Schou Pedersen
Halvårsresultatet var negativt påvirket af stadig store materialeudgifter, dette blev der rettet op på således at
årets samlede resultat nu udgør et overskud på 8 tkr. hvilket er tilfredsstillende (budget +1 tkr.). Der har
været stigende kontingentindtægter i forhold til året før og ligeledes er resultatet positivt påvirket af et flot
driftsmæssigt resultat på ca 30.000 kr fra kiosken. Omkostningsgodtgørelserne ligger markant højere end
budgetteret, hvilket delvis kan tilskrives reguleringer for sæsonen 2013/14. En nærmere gennemgang vil ske
på medlemsmødet under punktet ”regnskab og budget fremlæggelse”.
Fodbold SENIOR v/Stinne Møller Jensen
Seniorudvalget har haft noget at se til i dette år. Tidligere formands exit skabte en masse vind som der er
blevet brugt en del tid på at stilnet af. Derudover skulle der sparres hvor sparres kunne.
Det har medført:
fratagelse af goder
nedsættelse af trænerlønninger
styr på stumperne politik (en gammel for en ny)
Der skal nævnes at Seniorudvalget med det fantastiske kioskpersonale har formået at få vendt en omsætning
fra et underskud på -600kr i budget året 13/14 til et FLOT 30.000kr´s overskud i dette budgetår. Dette flotte
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resultat blev belønnet med en lækker kurv til kioskens frivillige som blev overrakt til sidste hjemmekamp for
1. holdet i forårssæsonen.
Holdenes præstationer:
1. Holdet (serie 2 på nuværende tidspunkt)
Efteråret 14 startede 1. Holdet med deres første oprykning til serie 1.
Der mødte de for alvor nogle dygtige spillere. Deres ydmyge tilgang til hver eneste kamp gjorde at de på
sidste spilledag reddede livet i serie 1, efter et drama af en kamp, hvor der bliver scoret lige til sidst.
Foråret 15 skulle de i gang med klubbens 2 sæson i serie 1 og træningsfremmødet var desværre ikke så
stabilt som efteråret 14. Det havde desværre en negativ påvirkning på de fremmødte at holdet ikke længere
var så stabilt, hvilket endte med en nedrykning til serie 2.
I øjeblikket er 1. holdt ved at integrerer klubbens egne tidligere ungdomsspillere på holdet og der er endnu
flere unge spillere på vej, så målsætningen og håbet er at vi inden for 1 år igen formår at få Hover IF´s
førstehold i serie 1 igen.
2. Holdet (serie 4 på nuværende tidspunkt)
Med ledelse af Kenneth og Morten
Efterår 2014 ender med en flot 2. plads i kredsen. Ærgerlige manglende 2 point havde sikret en oprykning til
serie 3, som ville have mindsket afstanden til 1. holdet.
Deres største udfordring var nok manglende prioritering af fodbolden, både kampe og træning, der var
tilfælde hvor enkelte spillere mødte op med store tømmermænd til kampe, for mange afbud til træning , så
der har desværre ikke været nok kvalificerede spillere til at køre en konsekvent linje.
I foråret 15, stopper Morten som træner og Bech træder til.Kenneth fortsætter. Hover IF får en del tilgang på
både 1. og 2. Holdet, men desværre også samtidig mange skader. Igen mangler der 2 point for at rykke op
og slutter derfor på endnu en 2. Plads. Kennet, som er træner for 2. holdet fortæller at disciplinen og
prioritering er blevet langt bedre og folk vil det mere.
Som 2. hold er man i den position at man altid skal tage imod spillere oppefra som er sat af, hvilket giver en
skiftende opstartsstilling fra gang til gang – i denne sæson har udfordringen også været at 1. holds spillerene
ikke altid har leveret en 100% indsats.
3. Holdet/ 4. Holdet (Serie 6.1. Efterår 14)
Med ledelse af Bech, Kris og Anders.
For første gang skulle der opstartes et 4 hold, hvor Michael og Ronny fik kampansvaret. Det var et sats som
var yderst vellykket. Vi fik mange nye spillere til. Der var mere plads til alle, uanset niveau. Det har altså
været nødvendigt med niveauopdeling til træning. Rent resultat mæssigt havde 4.holdet det svært. Specielt
pga flere af de nye ikke havde spillet fodbold i mange år. Men som sæsonen gik, kom de tættere og tættere
på sejr. Holdet endte med 1point.
For 3. holdets vedkommende var puljen for svær til at det kunne blive til oprykning, men samspillet blev
bedre og bedre.
Alt i alt en godkendt halvsæson.
I foråret 15 kommer der nyt trænerteam bestående af Lars, Kris & Anders. Bech var blevet sendt op på 2
holdet. Lars blev hentet ind direkte fra FB's serie 4 hold.
Efter en skrivebordsoprykning hed det serie 5 for 3 holdet. Igen mange nye ansigter omkring holdet. Disse
spillere havde et højt niveau der gjorde, at vi spillede med til det sidste om en oprykning til serie 4. Kun
målscoreren gjorde det ikke lykkedes.
Denne halvsæson var virkelig en fornøjelse at være med til.
Næste sæson er målet klar. Oprykning til serie 4 er det klare mål.
For serie 6´s vedkommende fortsatte Michael og Ronny trænerteamet.
Der er stor opbakning til holdet. Folk er efterhånden blevet spillet ind på holdet. Og som foråret gik kom der
point på kontoen. Det blev til 7 af slagsen. Virkelig en flot sæson. Det bliver spændene og ikke mindst en
fornøjelse at følge spillerenes fremgang i den kommende sæson.
Alt i alt er Seniorafdelingen stolte af deres sportslige præstationer og ikke mindst af den enorme tilgang af
spiller. Nye spillere fortæller at vi som klub har fået skabt en god klubånd og at man kan mærke at vi vil
hinanden. Rosende ord som vi kan være stolte af.
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Fodbold UNGDOM v/Lars Schubert
I sæson 2014-2015 nåede vi op på hele 247 betalende ungdomsspillere fordelt på 5 pigehold og 10
drengehold. Ja, vi ser meget gerne flere piger i klubtrøjen, men deler desværre en kedelig landstendens med
andre ungdomsklubber med færre pigehold. Glædeligt er det, at vi er en afdeling i vækst, idet Hover bydel
vokser. Fodbolden har stadig stor interesse. Det kan vi særligt takke vores frivillige trænere for. De gør
glæden stor ved boldspillet, samværet og kammeratskab til det vigtige på holdet og i vores breddeklub. Her er
plads og udfordringer til alle.
Vi måtte desværre udsatte vores årlige fodboldgolf for trænerne i foråret på grund af ekstra arbejdet, der
fulgte med at få samlet alle trådene i fodboldudvalget efter den tidligere formands afgang. Vi lige staks tilbage
med et nyt arrangement. Kampen om den eftertragtede vandrepokal er et godt socialt indslag i mødet mellem
trænerne på tværs af årgangene - og så giver den håneretten i et helt år!
I den forgangne sæson er ungdom også kommet på Faceboook - Her ligger vi nyheder, arrangementer og
klubarbejdet op for at komme så bredt ud og gøre ungdomsarbejdet så “levende” som mulig. Husk at like
os……
Sommersæsonen blev traditionen tro afsluttet med afholdelse af Fodboldgalla for alle holdene, Thomas
Hemdorff for ungdomsudvalget fik samlet hele 155 tilmeldte børn. Det er rekord. Jeg tør godt sige, at det blev
det bedste arrangement i løbet af de sidste par år. Vejret var perfekt. Mange forældre, søskende og
bedsteforældre var mødt op. Logistikken klappede, musikken var i top. Mange gode kampe blev spillet på
tværs af årgangene. Stor tak til Thomas og alle trænerne, som lagde brikkerne sammen i et samarbejde til en
super dag.
Da skoleferien gik i gang, blev fodboldskolen atter afholdt i uge 27 i samarbejde med DGI. Årets træning stod
i sambaboldens tegn. De over 100 tilmeldte vidner om stor interesse. Bo Vernegren tog sammen med en god
håndfuld trænere handskerne på og afholdte ugens “lektioner” til stor glæde for alle børnene. Tak for
indsatsen. Og så kom der lige et par VB-spillere forbi og gav et par lækre tricks og autografer. Det var
alligevel lidt sejt.
Som noget nyt fik vi samlet en gruppe forældre til praktiske hjælpere repræsenteret fra hvert hold. De har
været til stor hjælp fx i forbindelse med forårsklargøring af boldrummet, til Fodboldgalla og til at sætte telt op
til byfesten. Tak til dem alle for hjælpen. Håber, at ordningen kan fortsætte fremover. Med ordningen er vi
ikke kun Tordenskjolds Soldater i ungdomsudvalget!
Indendørssæsonen over vinteren forløb i store træk som den plejede. Boldtårnene med lækre nye
indendørsbolde fungerer godt.
I år startede Christian, Peter og Frank et nyt U6 drenge hold. Med grillpølser og sodabajere blev de budt
hjertelig velkommen. Holdet er kommet godt fra start. Hele 30 drenge er de på holdet i år. Jeg har ikke før set
så stor en tiltrækning omkring drengebolden på en årgang.
Før sommerens sæsonstart i år indgik vi en aftale med målmandstræner Morten Nebel. Han har fået en god
velkomst og er vist i fuld gang med 7-8 måldrenge/piger! Det er super med et kvalitetsløft for målmændene.
Måske vi kan plukke frugten om et par år i form af en ny Peter Schmeichel.
KUV samarbejdet med VB er i den seneste sæson kommet op at køre. KUV står for Klubsamarbejde om
Ungdomsfodbold på Vejleegnen. Med KUV kan drenge og piger fra U12 og U 13 prøve kræfter med de bedste
spillere. Hvert år i marts starter VB-træningen for de drenge og piger, der vil prøve deres evner af med de
bedste på årgangene i Vejle samtidig med, de kan blive i klubben. De kan også blive en del af VB-holdet og gå
“all in”. Det er et samarbejde mellem fodboldklubber, der inspirerer trænere, ledere og ungdomsspillere, som
vi bakker op om. Tidligere var tonen mindre ligeværdig. Det er nye tider - også i VB.
På trapperne til næste sæson har vi et oplæg til ungdoms ”rød-hvide tråd”. Det er et spilkoncept indeholdende
mål og konkrete øvelser, der er relevant for de enkelte alderstrin drenge/piger. Også lidt om organisering af
træningen, hjælpetrænere og kompetenceudvikling.
Vi fik i år også lavet en helt ny træner- og spillerfolder, som fortæller ATL det vigtige om ungdom fodbold. I
den fremgår bl.a., at vi har besluttet at tilskud til udlandstur til U14 hvert år. Vi vil rigtig gerne understøtte, at
kammerater og trænere kan få et stor oplevelse samme s- og for at gøre det lidt mere attraktivt at være U14
spiller i Hover
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Til slut en stor tak til alle i ungdomsudvalget for samarbejdet. En særlig tak til vores materialeansvarlige Pia
og til kampfordeler Louise for jeres meget store indsats. I styrer bare for vildt! Man ved altid, det bare kører
på skinner, når I er der. Tak for samarbejdet til trænerne og forældrene. Det er blevet til knap 4 år i
ungdomsudvalget – det har været super spændende og lærerig. God vind fremover.
Fodbold KLUBHUS v/Erik Hegård Nielsen
Flere års præparering af kommunen er grundlaget for at vi nu langt om længe står i et konkret projektforløb
som lige pt ligger i udbud i en totalentreprisekonkurrence.
Diskussioner om placeringen af klubhuset faldt på plads med hjælp fra arkitekt fra ”DGI Faciliteter &
Lokaludvikling” tilbage i april måned.
Fodbold har en styregruppe på 2 personer, som består af Erik og Mads, som varetager al kommunikation og
koordinering med kommunen. Behov for involvering og hjælp vil Erik komme nærmere ind på, senere på
medlemsmødet hvor klubhus planerne vil blive beskrevet yderligere.
Den overordnede tidsplan bliver som følgende:

Oktober 2015 – Valg og offentliggørelse af vinderprojekt

Februar-marts 2016 – Opstart byggeri

August 2016 – Indvielse af klubhus
Fodbold SPONSOR v/Preben Nyhus
I slutningen af 2014 modtog vi en donation på kr. 25.000 fra Tuborgfonden, og har med disse penge fået
bygget nye udskiftningsbokse på stadion.
I marts modtog vi en sponsorgave på kr. 15.000 fra Spar Nord Bank. En tidligere vejlensisk medarbejder
havde nævnt Hover IF Fodbold som kandidat til sponsoratet, hvilket vi naturligvis er rigtig glade for.
Vi har i 2015 fået lavet skriftlige sponsoraftaler med vores 13 sponsorer, hvoraf de fleste har bannerreklamer
opsat på vores stadion. Vi er pt. i gang med at sende sponsorbreve ud til nye potentielle sponsorer, og har i
den forbindelse lavet en ny Sponsorfolder, som beskriver vores tøj- og skiltesponsorater, og et nyt Infobrev,
der beskriver hvad evt. sponsorbidrag går til.

BADMINTON v/Kim Nissen
Badminton sæsonen 2014-15 startede rigtig fint. Tilmeldingen viste at vi næsten var lige så mange
medlemmer som sidste år.
Sæsonen 2014-15 har budt på mange fine resultater for vores ungdomsspillere, som deltager i flere lokale
badmintonstævner. I denne sæson har bestyrelsen valgt at tilbyde ungdomsspillere klubtrøjer for en meget
favorabel pris, hvilket flere spillere har benyttes sig af, så det ser rigtig flot ud når spillerne repræsenterer
klubben ude ved de enkelte stævner.
Året bød også på den traditionsrige ”Pizza/badminton” event, hvor spillerne efter en sidste træningsdag kunne
samles i kantinen til pizza og juice. I marts afviklede vi vores årlige klubmesterskab, som igen havde
deltagelse af mange ungdomsspillere og en fin deltagelse blandt seniorerne. Turneringen blev afviklet med
mange fine og spændende kampe. Alt i alt en herlig dag,
Regnskabet for sæsonen 2014-15 viste et lille overskud på ca. 6.300,- med en omsætning på 48.300,- hvilket
er ca. 2.000 bedre end forventet. Den likvide beholdning ligger stadigvæk på et meget fornuftigt niveau og i
næste års budget forventes også et lille resultatoverskud.
Ved sæson afslutningen meddelte klubbens sekretær Martin Grum-Nymann, at han vælger at udtræde fra
bestyrelsen ved næst kommende generalforsamling.
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GYMNASTIK v/Kristina Klavsen
Endnu en sæson er ved at være slut. En spændende sæson med en hektisk start og med mange udfordringer
i starten og i løbet af sæsonen.
Vi stod og manglede mange instruktører og hjælpere til flere hold ved sæsonstart. Heldigvis viste det sig at et
opstartsmøde i juni blev løsningen. Mange nye ansigter deltog, og vi kunne få næsten alle hold besat af nye
og gamle instruktører/hjælpere.
Med den udfordring tilbød vi ALLE et modtagerkursus, som blev afholdt i gymnastiksalen. En rigtig god måde
at lære hinanden på, samt blive klædt på til sæsonstart. En rigtig god eftermiddag.
Sæsonens nye hold var drengetons, MGP, Femininfittness og Crossgym:
Femininfitness er startet som et lille hold, men håber at interessen vokser.
Crossgym var mere udfordrende. Vi havde lagt det en fredag, som viste sig ikke var dagen. Efter jul prøvede
vi så igen en hverdagsaften. Konklusionen er at vi skal lave bedre PR for holdet og planlægge det bedre fra
sæsonstart til kommende sæson. Vi har købt en del helt nye redskaber til dette hold, så vi prøver lykken igen
sæson 2015/16
Drengetons og MGP var meget populære hold. Det viste sig heldigvis, at vi har mange glade og aktive børn
på Uhrhøj. Selv efter jul stod instruktører og gymnaster klar til en halv sæson 2-4 kl. spring !!
Pga. den ukendte situation om sæsonen besluttede vi I udvalget at fra sæson 2015/16 vil vi ændre på
kontingent til instruktører og udvalgsmedlemmer. Vi besluttede, at der skulle være 10 betalende på et hold for
at det kunne oprettes. Disse beslutninger blev taget af økonomiske årsager.
I september valgte vi at bruge lidt af vores kapital på nye træningstrøjer til alle instruktører,
hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer. De er blevet så flotte. Flot arbejde til Janne, som var tovholder på
dette tiltagende.
Conventus gik igen godt ved tilmeldingen. Men vi har udfordringer, når aktive står på venteliste og bliver
logget af. Der var få henvendelser og fejltilmeldinger, som vi fik løst undervejs. TAK til Vibeke og Tina !!!
JULETRÆSFESTEN gik overalt forventning. Over 200 besøgende fik sig en hyggelig eftermiddag med musik,
dans om juletræet og besøg af vores gode julemand.
Ligeledes gik vores traditionelle arrangementer som ZUMBA og fastelavn også rigtigt godt. Knap 370
festklædte børn og voksne var kreative og flotte klædt ud til fastelavn. Tak for det flotte fremmøde til vores
arrangementer. Om en lille måned er det årets lokale forårsopvisning, hvor vi har gæstehold fra Jelling reb og
DGI landsdelshold. Det bliver en spændende dag, som vi alle ser frem til.
Vi er allerede ved at se fremad, og håber på at vi kan tilbyde ligeså flot en sæson som denne.
Udvalget har inviteret ALLE vores hjælpere og instruktører til en afslutningsopvisning med DGIs
VERDENSHOLD, som TAK for en god sæson.
MOTIONSRUM v/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, nøglerne har været fordelt med ca. 50 singlebrikker og 30
familiebrikker.
Vi har overskredet vores budget med ca. 16.000 kr. da vi valgte at investerer i lidt mere/bedre udstyr end
budgetteret.
Der har igennem sæsonen været forholdsvis god ro og orden, dog lidt problem med rod i perioder, specielt
Omkring skolernes ferier.
Vi er i fuld gang med den nye sæson og alle nøgler er allerede ude og vi har taget en del ind fra ventelisten.
Købt en enkelt ny bænk ( mavebænk), holder lidt igen med investeringer det kommende år for at spare lidt
op til den kommende flytning i forbindelse med multihusprojektet.

