
        Horsens Firma- og Familie Idræt 

Medlem af: Dansk Firmaidrætsforbund og Sport Horsens. 

 

Hjemmeside: www.hofi.dk                   

Side 1 af 5 

Referat fra  REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 15. marts 2018.   

Kl. 19:30.    I HFI´s klubhus på Hattingvej 14.    

 

 Dagsorden iflg. Vedtægterne:   

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.  

2. Valg af dirigent.   

3. Beretning fra Styrelse og Udvalgene.   

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  

5. Indkomne forslag.  

6. Fastsættelse af kontingent.   

7. Godkendelse af næste års budget.  

8. Valg i henhold til lovene.   

9. Eventuelt.      

 

Repræsentantskabet udgøres af styrelsen, de til enhver tid nedsatte udvalg, samt 

repræsentanter for de tilsluttede klubber, i et antal af to pr. klub.     

 

Alle HFI’s medlemmer har adgang til at overvære repræsentantskabsmødet.      

Styrelsen      

 

Formanden Ella Laursen bød velkommen og indledte rep-mødet med det første punkt 

på dagsorden.     

 

Ad. Pkt. 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter. 

Det blev konstateret at der var 23 stemmeberettiget fordelt på 2 stemmer fra 

firmaklubber og resten fra styrelse og udvalg.   

         

 

Ad. Pkt. 2. Valg af dirigent.  Styrelsen forslog konsulenten fra Dansk Firmaidræt Bo 

Berthelsen som dirigent. Han blev valgt.     

 

Ad. Pkt. 3. Beretning fra styrelse og udvalg. Formanden leverede den mundtlige 

beretning.   
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Mundtlig årsberetning for 2017 fra formanden  

 

Takker for ordet. 

 

Og jeg kan lige så godt gå til sagens kerne med det samme. 

Et af vores store problemer er vores økonomi, flere af de ting vi plejer at tjene lidt på  

Blandt andet kræmmermarked, tjansen ved dyrskuet er af en eller anden grund også 

borte, enkelte af vores idrætter har nedgang i deltagerantallet,  feks. badminton fordi 

de gode timer i hallerne blev lovet væk til andre, der er jo ikke ret mange der har lyst 

til at spille badminton umiddelbart inden sengetid. 

 

Vi har gennemgået huset og vi fandt da også flere steder hvor vi kunne spare lidt, og 

el og varme bliver tjekket hele tiden. 

 

Samtidig er cafeen ophørt, så i fremtiden skal de enkelte idrætter selv sørge for deres 

forplejning og dermed indtjening til dem selv, og så kan jeg håbe på at hvis der bliver 

lidt overskud, at de kunne have lyst til lige som hundeklubben, at donere et beløb til 

vores fælles projekt klubhuset. 

 

Til Nytår havde vi en flok der hjalp et eventfirma med salg af nytårskrudt, og der var 

også nogle nattevagter der blev dækket. Så der kom også lidt kroner i kassen. 

Jeg håber på at vi i det år der kommer, kan få nogle ting op at stå så vi får lidt mere 

synlig aktiviteter. 

 

Synlig ja, så mener jeg også hos kommunen. 

 

Vi har fået et due hus herover, de bruger jo en god del af vores parkeringsplads… og 

sidst men ikke mindst en sandbane til håndbold, vi bliver jo ikke spurgt om vi har lyst 

til at modtage disse aktiviteter og det er nu ikke tilfredsstillende, 

  

Håndboldklubben var ikke orienteret om at vi har aktiviteter herovre, så det har nu 

resulteret i at der skal være et stort boldstævne i maj måned, samme weekend som 

hundeklubben skal afholde DM. Det er faktisk ikke i orden. 

Jeg klandrer ikke Håndbold Klubben for det, men i allerhøjeste grad de kommunale 

medarbejder der bare sender klubber over til os, uden at vi er forberedt og har en 

mulighed for at få en dialog i gang, inden der bliver lavet arrangementer.  

 

Vi har en kalender i huset som vi skal bruge, og den er for øvrigt også på vores 

hjemmeside. 
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Vi har haft lidt snak med Sport Horsens, om evt. at får vores lån hos kommunen 

eftergivet, men de kom i stedet med et tilbud til os om at komme med op på Ane 

Stauningsvej i det kommunale projekt,  med at samle kommunens idrætsaktiviteter 

der, men der er ikke optimal for os og der er ikke plads til os, så det takkede vi nej til, 

men vi har så netop lige erfaret at det sport Horsens stadig mener at vi skal derop. 

Det må vi så tage en snak om…… 

 

Jeg vil slutte min beretning med at takke jer alle for den arbejdsindsats der ydes året 

rundt, og jeg er sikker på at ved fælles hjælp skal vi nok få det hele til at hænge 

sammen. Og jeg har forstået budskabet, at ingen af jer ønsker at flytte fra huset og 

området her. 

  

Tak: Jeg vil slutte af med at sige stor tak til alle vores samarbejdspartnere, sponsorer, 

firmaer, klubber, familier og enkeltmedlemmer. Tak for jeres støtte til foreningen, 

uden jer ville det være svært at drive foreningen. En stor tak skal lyde til alle i 

udvalgene for jeres arbejde, i er alle uundværlige. Også en stor tak til alle i styrelsen 

for jeres arbejde med at få foreningen til at køre.  

 

Formanden Ella Laursen.  

  

Efterfølgende var der 5 minutters summe tid, hvor man talte om beretningen.  

  

Bo spurgte folket efter om der var nogen kommentar til den mundtlige beretning.  

 

Fra Posten blev der spurgt hvad det er og hvem det er der gerne vil have at vi flytter 

med op til Ane Stauningsvej. 

 

Axel og Ella fortalte kort om hvordan det hele ligger, og vi ville gerne kunne give et 

bedre svar, men vi ved intet endnu, der kommer inden længe et med Sport Horsens og 

Horsens Kommune. 

 

Bo gav Ella og Lene ordet igen til overrækkelse af forskellige anerkendelser.  

  

Den eksterne pokal, som bliver givet til en ude i klubberne, gik i år til  

Lissy Christensen, fra Posten. 

  

Den interne pokal fik Aage Lærche overrakt, det var en noget overrasket men glad 

Aage der modtog pokalen og en buket blomster.  
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Så havde vi 6 Jubilæer, på 10 år, hvortil der blev givet et gavekort og blomster. 

 

Så var der et 25 års Jubilæum til Lene A. J. Roddewig, der ligeså fik overrakt en 

buket og et gavekort, samt et 35 års Jubilæum til Per Astrup, der ligeledes fik et 

gavekort og en buket. 

Begge vil blive indstillet til vores Hoved Forening DFIF for de mange år.  

   

Da de forskellige pokaler, buketter og gaver var givet ud, fik Bo ordet igen.  

  

Ad. Pkt. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.   

 

Axel fremlagde det reviderede regnskab, hvor han nævnte de væsentligste punkter. 

Se vedlagte regnskab. 

 

Der var enkelte spørgsmål til Axel om regnskabet.  
 

Posten spørger om hvor pengene fra udvalgene kommer hen. 

 

Axel fortæller at alle de indtjeninger der kommer ind, går til huset. 

 

Når nu de forskellige foreninger ansøger hal timer, og får deres timer, hvorfor skal vi 

så betale for hal timer som i får gratis spørger Posten. 

 

Axel fortalte at det er det samme i alle idræts foreninger, de forskellige foreninger får 

timer tildelt, som de har ansøgt om, foreninger kan så derefter sælge disse timer til 

sine udøver, derved kan der på denne måde komme nogle penge ind til foreningerne. 

   

Ad. Pkt. 5. Indkomne forslag.  Der var ikke indkommet nogle forslag.  

  

Ad. Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.  Der er fremsendt forslag om 

kontingentforhøjelse.  

 

Vi har i Styrelsen valgt at forhøje det årlige medlemskab til HFI hvert andet år, og det 

er så i år det skal gøre igen. 
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Så i år 2019 0g 2020 vil medlems skabet se således ud. 

 

Enkelt medlem:     250 kr. 

2 - 10 medlemmer: 1200 kr.  

11 - 20 medlemmer: 2000 kr. 

21 og ubegrænset: 2800 kr. 

  

Ad. Pkt. 7. Godkendelse af næste års budget.  Dette blev godkendt uden kommentar.  

  

Ad. Pkt. 8. Valg i henhold til lovene.  Her gennemgik Bo udvalgene en efter en. 

 

Se vedlagte dokument.  

 

Der var lidt udskiftning i enkelte udvalg, men de fleste kørte videre med de folk de 

havde, dog vil vi fra Styrelsen, Indsamlingsudvalget og Fodboldudvalget, meget 

gerne se nogle flere medlemmer i netop Indsamling og Fodbold. 

 

I Fodbold er der især brug for en eller 2 computer kyndige, da der nu i udvalget ikke 

er nogen. 

 

I Indsamling har vi brug for personer der gerne vil give en hjælpende hånd med, ved 

forskellige arrangementer og gerne personer der kan komme med nogle super ideer til 

nye indkomstforslag. 

 

9. Eventuelt. 

Her  kan intet besluttes, men der var en rigtig livlig snak rundt ved bordene.  

  

Bo takkede af for et godt repræsentantskabsmøde, og gav derefter Ella ordet.  

  

  

Referent: Lene Roddewig   


