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Formandens skriftlige beretning 2018 

 

Mit første hele år som formand For Horsens Firma og Familie Idræt, og sikke et år. 

Vi har haft mange ting i gang. Ved fælles hjælp har vi i styrelse fået lidt styr på økonomien, der 

bliver læst el og gas af med jævne mellemrum, så vi hele tiden har styr på forbruget, og Edith er 

meget tilfreds med os. 

 

Jeg kontaktede personligt borgmester Peter Sørensen, og spurgte om han kunne hjælpe med at 

fortælle hvem vi skulle tale med, for at få en konstruktiv debat om vores fremtid. 

 

Vi havde ikke haft særlig gode oplevelser med den kommunikation vi havde med kommunen 

gennem Sport Horsens, som skulle være vores medspillere, men de var nu nærmest modspillere. 

 

Axel og jeg har holdt møder med Hanne Damgård og Henrik Koch, og der er indgået en aftale 

således, at vi får et fast årligt beløb, som vi skal have kvartalsvis udbetalt på forhånd og det vil sige 

at de opgørelser og mellemregninger Edith har brugt meget tid på slipper hun for. 

 

Som følge af den dårlige oplevelse og ingen hjælp fra Sport Horsens, har styrelsen opsagt vores 

medlemskab af Sport Horsens, det er en besparelse på ca. 6000 kr. årligt. 

 

Nye tiltag: Der er søgt af forbundet, materiale så vi har mulighed for at fortælle at vi er her, det vil 

sige mere synlighed. 

 

Der er søgt midler til Para Dart bane, dem har vi også fået, og her i løbet af foråret vil der blive 

afholdt et åbent hus.  

Og som det sidste har vi for ikke længe siden fået godkendt et beløb så vi kan indkøbe en floorball 

bane, det bliver stort. 

 

Cafeen er nedlagt, og det fungerer udmærket med at de forskellige idrætter sørger for sig selv. 

 

Når jeg kigger ned over siden fra sidste år, kan jeg se at vi har et forsømt punkt der hedder 

Erhvervsskolerne, det må vi nok hellere få gjort noget ved i 2019. 

 

Jeg tænker også at vi i det nye år får sat arbejdspladserne motionsdag på vores CV. 
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De forskellige idrætter vi har i vores forening, ser ud til at trives, men vi har været nødt til at pause 

fodbold, der var alt for ringe aktivitet. 

 

Svømning har vi sagt farvel til, udvalgt havde ikke lyst til at lave et frivilligt stykke arbejde uden at 

de fik noget for det, og vi kunne ikke give dem flere rettigheder end dem, alle de andre udvalg har. 

 

Selvforsvar er også stoppet hos os, men der var faktisk ikke mange tilbage. 

 

Vi har fået et nyt alarmsystem og nye nøgler og det fungere vist meget godt, men vil her gøre 

opmærksom på at sidste person der forlader huset eller området skal huske at låse lågen, også selv 

om det er midt på dagen. 

 

Vores fremtid ser lovende ud, vi har ikke nogen tunge skyer der hænger os over hovedet, så vi 

fortsætter med samme gejst som det forgangne år. 

 

Jeg vil her takke jer alle for jeres indsats både i udvalg og i styrelsen, og for samarbejdet, bølgerne 

kan gå lidt højt ind i mellem, men jeg må indrømme at det også giver positive ting tilbage når vi 

rører lidt i gryden. 

 

Ella Laursen 
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Årsberetning Badminton 2018. 
 

 

 

 

Året 2018 har været præget af halskifte. Lund hallen som vi spiller i om lørdagen har været under 

ombygning og udvidelse. Derfor blev vi flyttet til Vesthallen lørdag. 

Mandag aften spillede vi i Hatting fra kl. 20.00 til 22.00. 

 

Nu er Lundhallen færdig og bliver taget i brug den første uge i jan. 2019. 

 

Derfor har der været en ny hal fordelings runde hvor Lund hallen igen skulle indgå i fordelingen.  

Vores timer i Hatting mandag aften er nu flyttet til Lund hallen hvor vi har 3 baner fra kl. 19.00 til 

kl. 22.00. 

 

Samtidig har vi nu også timer lørdag morgen kl. 08.00 – kl. 10.00. 

 

Det er mit indtryk at spillerne glæder sig til at komme i en helt ny hal. 

 

Der er 2 ledige timer i Lundhallen lørdag formiddag. Én time mandag aften i Lund, og flere timer i 

Vesthallen fredag aften kl. 19.30. 

 

Axel Petersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Horsens Firma- og Familie Idræt 

Medlem af: Dansk Firmaidrætsforbund og Sport Horsens 

 

Hjemmeside: www.hofi.dk                   

Side 4 af 13 

 

Årsberetning fra Billard 2018. 

 

Billard kører rimelig godt i HFI. 

 

Alle resultaterne bliver opdateret og kommer på hjemmesiden,  

og bliver hængt op på, vores tavler en gang om ugen. 

 

Vi er begyndt at sende alt ud på mail, hvilket giver færre 

Papir arbejde og mindre omkostninger på porto. 

 

Mail systemet gør det meget nemmere for os alle,  

enkelte medlemmer har ingen mail, så disse får stadig tilsendt post. 

 

Skomager turneringen, vender tilbage i 2019. 

så vi håber der bliver godt med tilmeldinger til denne. 

 

Vores sidst nye turnering, Sommerturneringen, har været godt modtaget, mange spiller er kede af 

den lange pause der er, fra sidst april til september, så derfor har vi nu denne turnering i maj og juni 

mdr. 

Vi har valgt nogle andre præmier til dette spil, bla. gavekort til Søren Søgaard m.m. 

 

Spillere / Udvalg. 

Vi har i de sidste par år, fået mange nye spiller med, det er rigtig godt med fornyelser, både for de 

gamle spiller, da de får anden modstand og for HFI, der får flere medlemmer. 

 

Vi er 4 i udvalget nu men skulle der være en der gerne vil prøve foreningsarbejde er du velkommen 

til at kontakte udvalget. 

se mere om kontakt og tlf. nr. på vores hjemmeside. www.hofi.dk 

 

Stævner.  

Enkelte  spillere fra Horsens Firma Idræts Billardafdeling har deltaget i forskellige åbne stævner, 

samt i DFIF´s  Firma Idræt Open stævne med god tilslutning.  
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Venskab. 

Vi har venskabsstævner med Odense, Fredericia, Vamdrup og Vejle, det er forskellige stævner, så 

som holdturnering og individuelt. 

Hyggelige små en dags turneringer, der ikke skal i bøgerne. 

Vi har vores årlige, Åbningsstævne, Julestævne og afslutnings spil. 

Dette er en dags med spil, hygge og hyggelig fællesspisning. 

 

Vi vil gerne have så mange med som muligt disse dage, 

For jo flere, jo mere hygge, grin og sjov kan der blive. 

 

SØK. 

Er nu lukket ned. 

Men vi håber på at vi fremover stadig kan afholde de 2 stævner. 

I Januar er det i Vamdrup, hvor det spilles som Handicap turnering, 

I September er det her hos os i Horsens, dette stævne er række inddelt. 

 

Det er hyggelige og billige stævner, hvor man får muligheden 

for at spille mod andre end de vanlige. 

Der er altid plads til grin og hygge ved disse stævner. 

 

HUSK KIG PÅ OPSLAGSTAVLERNE. 

 

Så kære spiller KIG på opslagstavlen, og skriv jer nu på, 

Så vi kan få nogle hyggelige timer sammen, under andre former end de vanlige turneringer. 

Samt husk at tjekke alt det nye op, både det vi sender på mail til jer, samt det der bliver hængt op.  

Lidt for mange siger: Desværre at det vidste Vi ikke noget om, 

Men mulighederne er der, det kommer på vores hjemmeside, bliver hængt op i  

Billard lokalet, samt lagt på bordene til uddeling, sat på vores Face book side, samt sendt rundt på 

mail, 

så nu er der ingen undskyldninger mere, for at det ikke er set. 

 

Cafeteriet. 

Cafeteriet er lukket ned. 

Nu står Billardudvalget selv for salg af drikkevarer. 

 

Tak til vores samarbejdspartnere, vi håber på et fortsat godt samarbejde fremover. 

Sidst men ikke mindst, en stor tak til alle billardspillere, uden jer var vi her ikke. 

 

På Billard udvalgets vegne. 
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Årsberetning Bordtennis 2018. 
 
Vi har haft et hyggeligt år, hvor der er blevet spillet på livet løs. Vi har nydt de timer, vi har været 
sammen mandag og onsdag formiddag.  
 
Der har været flere tilgange sidst på året. Ved årets afslutning er vi 19 mænd i den bedste alder 
mandag og onsdag formiddag, samt 2 personer, der spiller mandag/tirsdag sidst på eftermiddagen. 
Vi vil meget gerne se flere deltagere - også kvindelige. 
 
Med hensyn til omklædningsforholdene har vi desværre haft nogle gener. Rengøringen har været 
mangelfuld i lange perioder, men det er dog blevet bedre den sidste måneds tid. Vi håber, at det 
fortsætter. 
 
Bordtennisbordene har desværre flere skader, som er kommet i forbindelse med udlejning af 
klubhuset til festengagementer.  
 
Vi har derfor taget et nyt bordtennisbord på vores budget for 2019.  
 
For første gang i mange år har vi holdt juleafslutning med indkøbt smørrebrød og egen musiker. 
Det var meget hyggeligt. 
 
Tak til alle spillerne for dejlige, hyggelige og sjove timer i 2018. 
 
 
Bordtennis  
 
Arne og Erling. 
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Årsberetning Bowling 2018. 

 

Det var så året 2018 der gik, mange fine scoringer blev det til. 

 

Der var nogle helt nye hold der kvalificerede sig til slutspillet, 

der vil blive spillet i Januar 2019. 

 

Jeg tror den nye form for spillet, er blevet godkendt af spillerne. 

De har efterhånden fundet ud, af at nybegynder kan være med til 

at bringe nye hold op blandt de bedste. 

 

Det er jo ikke så mange hold med mere, der er 24 hold med i år 2018. 

Vi håber stadig vi kan få flere med. 

 

Der er blevet snakket om vi skulle prøve , at spille halvårlig, så vi får 2 halvårlige turneringer i 

stedet for en helårlig. 

Vi vil prøve at sende et spørgeskema ud, til alle firmaerne, for at høre deres mening om forslaget. 

 

Udvalget består nu af 4 personer: 

 

Formand: Egon Jensen 

Kasserer: Wolfgang Roddewig 

Udvalgsmedlem: Kasper Jensen 

Udvalgsmedlem: Lotte Jensen 

 

Venlig hilsen 

Egon Jensen. 

Formand Bowling. 
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Årsberetning Fiskeri 2018.                                   

       

Fisketure 2018. 

Vi har haft 4 fisketure planlagt , men kom desværre kun af sted på den ene tur, vi var nede ved 

Årøsund, flot vejr da vi kørte der ned, men ved 8.30 tiden skiftede vinden retning, 

kl. 9.15 var vinden så stærk, at det var helt umuligt at gøre noget ved det, der var så meget grøde i 

vandet, så vi kom meget tidligt hjem. 

 

De andre ture blev aflyst, også på grund vejret, så det ikke var tilrådig at tage af sted. 

 

Men vi er blevet enige om at vi tager lige et år mere, så må vi jo se hvad der sker. 

 

Så knæk og bræk, vi ses i 2019 

 

Godt nytår til jer alle sammen 

 

Niels Erik 40405687 

 

Willy 31331921 

 

Erik 28127146 
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Årsberetning fra Indsamlingsudvalget 2018. 

 

Promovering af HFI i Horsens. 

Igen i år har vi haft folk der har været villige til at stille op og vise Horsens by hvem vi er. 

Vi har været inde i byen 1 gang i år, til et arrangement. 

Vores folk har gjort et virkeligt godt stykke arbejde og på fornemmeste vis, fortalt og vist hvem 

Horsens Firma- og Familie Idræt er. 

 

Tombola. 

Vores tombola kører stadig på årsbasis, og det går stille og roligt, vi supplerer den op efter 

behov. 

 

Loppe Marked. 
I 2018, havde vi som året før, vores egen HFI indendørsmarkeder,  det blev til 4 lørdage og 1 

søndags marked indendørs.  

Vi har en masse plads hos os og allerede nu er der sendt en masse flyers ud, plakater sat op, 

indbydelser og flyers lagt ud til de forskellige sportsgrene, for vores markeder i 2019. 

Vi håber så på en masse folk, der har ting at sælge og De mange genganger, der har været fast 

hos os, igen vil komme fra marked til marked. 

 

En Stadeplads koster 25 kr. pr. meter, så i det prisleje kan alle være med. 

 

General Indsamling. 

Indsamlingsudvalget står jo for at skrabe lidt penge hjem til foreningen, og vi må alle til at sætte 

hovederne i blød og finde på de gode ideer, før andre. 

Så Vi skal have talt med de største benytter af klubhuset, Samt vi skal have fat i nogle der vil 

sponsorere HFI og det vi står for, imod at vi kan give deres firmaer reklame, på vores 

indbydelser, med link osv. og høre om de eventuelt, vil være med til at redde vores forening, så 

HFI kan bestå fremover. 

 

Tak. 

Tak skal her lyde til alle der har støttet os i 2018, både med gaver og jeres tid. 

En stor tak skal lyde til alle jer der har taget en stor tørn, ved de forskellige arrangementer vi har 

været med til, uden jeres hjælp ville det ikke blive til noget. 

Tak for året der er gået og vi håber på et rigtig godt år 2019. 

 

På Indsamlings Udvalgets vegne  

Vibeke Johansen. 
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Horsens Brugshunde Forenings årsberetning 2018. 

 

Årets højdepunkter:  Det har været et travlt år, hvor der er blevet aflagt prøver i ind-og udland.  

 

Vi kan være stolte af vores dygtige ekvipager, der har opnået flotte resultater både nationalt og 

international.  Klubben har haft 2 ekvipager med til VM (Italien og Danmark) samt en af vores 

figuranter har løbet det korte program til VM i Danmark - vi kan som klub være stolte over vores 

medlemmers flotte arbejde.  

 

Klubben er privilegeret ved at have tilknyttet mange dygtige figuranter, hvilket sikre det høje 

niveau blandt hundene i gruppe C samt fastholdelsen og tilgangen i antallet af medlemmer. 

Klubben succes har betydet, at vi nu har fået to medlemmer fra vores naboland, Tyskland.   

 

Der er afholdt indtil flere prøver i klubben, og klubbens dommer har dømt flere prøver og 

mesterskaber gennem 2018.   

Klubben har afholdt 4 prøver i løbet af året. Vi kan allerede nu se frem til et spændende 2019,  

da vi på nuværende tidspunkt har 7 ekvipager der er kvalificeret til DKK IPO 3 DM.   

 

Arrangementer afholdt af klubben: o IPO1 DM – Dansk Kennel Klub o DM/VM udtagelse – 

Belgiske Hyrdehunde  

 

Som tidligere år har klubben arbejdet frem imod at afholde IPO1 DM, hvor specielt nye ekvipager 

skal opleve en positiv og god konkurrence, hvilket forsat er et succeskriterium for 2019. 

 

Sidste år var klubbens mål at tiltrække flere deltagere, hvilket lykkes ved ihærdigt pr-arbejde fra 

vores frivillige medlemmer.   

 

Klubbens medlemmer har ydet et stort stykke frivilligt arbejde ved de forskellige arrangementer, 

hvilket klubben værdsætter højt. 

     

Resultater lavet af klubbens medlemmer:  
 

IPO3 DM – Dansk Kennel Klub (alle brugshunde): Klubben var repræsenteret med 3 ekvipager, 

hvoraf bedste placering blev en 3. plads samt udtagelse til VM i Italien.   

 

IPO3 DM & VM - Schæferhundeklubben: Klubben var repræsenteret med 3 ekvipager, hvoraf 

en ekvipage blev udtaget til VM i Danmark.  

 

Ved DM i Danmark havde vi også en figurant, der løb det korte arbejde.   
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DM/VM udtagelser i Schæferhundeklubben: her deltog 5 ekvipager, hvoraf alle blev udtaget til 

DM.   

 

IPO3 DM - SBH - Belgiske Hyrdehunde: Klubben var repræsenteret med 2 ekvipager, hvoraf 

bedste placering blev en 2.plads og en udtagelse til FMBB i 2019.  

 

DM/VM udtagelser i SBH-Belgiske Hyrdehunde: klubben havde en ekvipage repræsenteret i 

juni 2018.   

 

DMC – Belgiske hyrdehunde, Tyskland:  Klubben blev repræsenteret med to ekvipager, hvoraf 

den ekvipage fik pokalen for bedste C.  

 

DMC, Regionalen – Belgiske hyrdehunde, Tyskland: Klubben blev repræsenteret med en 

ekvipage, hvilket ekvipagen vandt og blev udtaget til de tyske mesterskab.   

 

Herning Open (B&C match – holdkonkurrence): Matchen blev repræsenteret med to ekvipager, 

hvoraf bedste placering er en 3.plads og pokalen for bedste C.   

 

Avlskåring - Schæferhund: 2 medlemmer har fået alvskåret deres hunde, hvoraf en er 

livstidskåret.   

 

Til glæde og gavn for alle Klubben afholdte arbejdsdag med stor succes, der blev fældet, ryddet op 

og klippet hæk, så både pladsen og de omkringliggende arealer er blevet fine. Stor tak til samtlige 

medlemmer, der stillede med arbejdskraft, værktøj og udstyr. Udgifter blev afholdt af klubben.  Et 

stort tillykke til alle i klubben, der har aflagt prøver eller opnået placeringer i ind-og udland.   
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Årsberetning Para Dart 2018. 
 

 

Året 2018 har været et spændene år hvad angår Dart. 

 

Vi søgte om opstart af Para Dart, og fik hente penge hjem til Bane opbygning, skiver, tavler, og alt 

hvad der høre med til dette. 

 

Vi har nu arbejde meget med banerne og er næsten i mål, så vi inden længe kan afholde et åbent 

hus arrangement, hvor alle har mulighed for at komme og afprøve dette. 

 

Det kunne jo være at andre udvalg i huset, vil være med til dette arrangement, så også deres idræt 

kan blive vist frem, og derved måske få flere idræts udøver. 

 

Vi er dog gået i gang med selve spillet, der bliver spillet Para Dart både mandag og torsdag aften. 

 

Vi er pt. 7 medlemmer men håber og tror på at der kommer mange flere til, man skal huske på at 

alle kan deltaget i dette spil, også selv om man skulle være siddende i kørestol, da vi har baner til 

dette også. 

 

Vi er også samtidig ved at indhente tilbud på at få omdannet vores herre toilet, til et handicap toilet, 

vi må se hvad det vil vise fremad rette. 

 

Vi ser frem til at super godt år 2019, hvor Darten skal vinde frem i HFI. 

 

Lene Roddewig. 
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Årsberetning Tennis 2018. 
 

 

Der er ikke særlig meget aktivitet på tennisbanen. 

Vi har brug for hjælp til at vedligeholde banen, Den gror desværre til med alger, som det er en stor 

opgave at holde væk.  

 

Mere spilleaktivitet vil gøre en hel del ved det, Det er lidt en ond spiral.  

Manglende spillere giver tilgroede baner, og tilgroede baner holder nye spiller væk.  

 

Derfor vil det være godt hvis der kunne skabes et hold, der vil stå for vedligehold af banerne. 

Der er dog fortsat et par firmaer der benytter banerne, og det er vi vældig tilfredse med. 

 
 

 

 

Axel Petersen 
 

 

 


