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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Mandag den 23. marts 2020. 

Kl. 19,30. 

I HFI´s klubhus 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.  
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Horsens den 11. marts 2020. 

 

 

 

Forslag til kontingentforhøjelse gældende for 2021 og 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Priser for år 2021-2022 

Fra 1 - 10 medlemmer kr. 1200,00 + (50)             Kr. 1250 

Fra 11 - 20 medlemmer kr. 2000,00 + (50)             Kr. 2050 

Fra 21 - ubegrænset antal medlemmer kr. 2800,00 + (50)             Kr. 2850 

Enkeltmedlemmer kr. 250,00 + 0                    kr. 250 

http://www.hofi.dk/
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Formandens skriftlige beretning for 2019 
 

Jeg skal hermed forsøge at lave en skriftlig beretning for 2019, det er igen ganske 

svært for mig, min mand blev alvorligt syg, fik en alvorlig cancer diagnose  sidst i 

januar og døde midt på sommeren, så jeg har  ikke været til stede, ( nærmest på en 

anden planet ) og nogle af de ting vi havde tænkt skulle sættes i værk gik i vasken. 

 

Vi fik også tildelt en ny konsulent, hun kom til møde hos os og havde mange planer, 

talte meget og længe, men det var så det, hun er ikke i firmaidrætten mere og vi har 

heldigvis fået Bo Ravn Bertelsen tilbage et stort + for os. 

 

Inden Bo forlod os i  2019, hjalp han os i gang med at søge midler Hjem til Paradart 

og Floorball, vi fik tildelt pengene og fik købt ind, Paradart er så småt kommet i 

gang, men floorball fik vi ikke held til at starte op, og så blev vi simpelthen sagt op så 

vi ikke har Vesthallen mere om fredagen. 

 

Vi har i 2019 sat fodbold på pause, men det var nok en fejl, så nu vil vi prøve at sætte 

det i gang igen. 

 

Vi sagde ja til at afholde mændenes motionsdag, og med hjælp far vores løbeklub, 

lykkedes det at få det arrangeret, men vi kunne have ønsket os lidt flere deltagere, 

men vores problem var også at det skulle være i samme uge som grundlovsløbet, og 

det kan vi altså ikke konkurrere med. 

 

Midt på sommeren, havde vi et møde med Buerne, de må indskrænke sig til kun det 

ene lokale, og vi har lavet en kontrakt, således at der nu også ligger en aftale med 

opsigelsesvarsel på. 

 

Vi satser på at komme godt i gang med mange flere ting i 2020, der er i hvert fald 

lagt planer. 

 

En Tak skal her fra lyde til alle vores samarbejdspartner, vi ser frem til fortsat godt 

samarbejde. 

Tak til alle udvalgene for jeres store arbejde i det daglige. 

 

Formanden 

Ella Laursen 
  

http://www.hofi.dk/
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Årsberetning Bordtennis 2019. 
 
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.  
 
Ved årets afslutning er vi 17 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. 
 
Vi har ikke købt et nyt bordtennisbord, som var med i budget 2019, da vi ikke 
har en løsning for, hvordan vi kan beskytte bordtennisbordene i forbindelse 
med udlejning af klubhuset til festengagementer. 
 
Vi har igen i år holdt juleafslutning med indkøbt smørrebrød. Det var meget 
hyggeligt. 
 
Tak til alle spillerne for dejlige, hyggelige og sjove timer i 2019. 
 
 
Bordtennis  
 
Arne og Erling. 
 

 

  

http://www.hofi.dk/
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Årsberetning fra Bowling 2019 

 

Det var så året 2019 der gik, mange fine scoringer blev det til. 

 

Der 10 hold kvalificeret til slutspillet men der var kun 8 hold til stede. 

Vi har afholdt slutspil den 26. januar 2020. 

 

Vi har fået det nye stævneplaner op at køre med lidt problemer med 

forståelse fra spillerne af den nye måde at regne på men det er godt og 

nemt at arbejde med. 

 

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 21 hold med i år 2020, 

i år 2019 var der 24 hold med. 

Så det er faktisk det samme, 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. 

 

Dette har vi dog ikke arbejdet vider med endnu da vi ikke tror at det er en 

god ide alligevel. 

 

Udvalget består nu af 3 personer. 

 

Formand: Egon Jensen 

Kasserer: Wolfgang Roddewig 

Udvalgsmedlem: Kasper Jensen 

 

Venlig hilsen 

Egon Jensen. 

Formand Bowling. 
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Årsberetning fra Indsamlingsudvalget 2019.  

  

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 har vi lukket ned, og den vil kun komme op og køre til 

vores store marked, som vi afholder sammen med Julemærke Marchen, den første 

søndag i december. 

 

Loppe Marked. I 2019,  

Vi afholder nu kun et marked om året, denne dag ligge fast til den første søndag i 

december, da vi afholder dette sammen med førnævnte Julemærkemarch. 

 

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

  

Tak. Tak skal her lyde til alle der har støttet os i 2019, 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 2020.  

  

På Indsamlings Udvalgets vegne   

 

Vibeke Johansen. 
  

http://www.hofi.dk/
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Årsberetning Para Dart 2019. 

 

  

  

Året 2019 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.  

 

Dog har vi så været uheldige med at få stjålet en masse udstyr, som er meldt til 

forsikringen, det er virkelig synd at vi som en forening byder folk velkommen i vores 

hus, til idræt og andre arrangementer, at vi så ikke kan have vores udstyr i fred. 

 

Det er for temmelig mange penge, der er forsvundet udstyr, 

 

Vi er i gang med Para Dart, og der har været spillet lidt i 2019, men desværre pgf. mit 

helbred, har jeg ikke kunne ligge de kræfter i at få det helt op og køre, som jeg gerne 

ville, men jeg håber at året 2020, bliver det år, hvor vi med sikkerhed kan sige, vi har 

Para Dart i HFI. 

 

Vi har jo fået et godt handicap toilet, så vi nu uden problemer kan tage imod 

kørestole bruger, til de idrætter hvor det kan lade sig gøre.  

  

Vi ser frem til at super godt år 2020, hvor Darten skal vinde frem i HFI.  

  

Lene Roddewig.  
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I hele 2019 har vi haft timer i Lundhallen mandag aften og i Lund Multihal lørdag morgen. 

 

Deltagelsen er tilfredsstillende. I Lund multihal lørdag, er der besat 4 ud af 6 banetimer, og i 

Lundhallen mandag, er der besat 7 ud af 9 banetimer. Det betyder at der stadig er ledige timer i 

Lund. 

 

Lørdag er der 2 baner fra kl. 09.00-10.00. Pris pr. bane. Kr. 500 resten af sæsonen 

Mandag er der 2 baner fra kl. 21.00-22.00. Pris pr. bane. Kr. 350 resten af sæsonen 

 

Jeg forventer at vi får de samme baner og tider til næste sæson.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Horsens Firma- og Familie idræt 

 

Axel Petersen 

 

 Horsens d. 01. jan.2020 

 

Beretning Badminton 2019 

http://www.hofi.dk/

