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I år er så det blevet min tur til at opsummere, hvad der er sket i det forgangne år og 
også løfte den tunge arv fra Bjarne Bang, som stoppede i bestyrelsen sidste år. 
Heldigvis har vi kunne trække på Bjarnes viden og evner flere gange i løbet af året, 
så mange tak for det. 
 
Bjarne har ofte indledt sin beretning med, at det er sjovt at sidde i HOIF’s bestyrelse, 
og at det er sjovt at lave frivilligt arbejde. Jeg vil sige, at det har været både sjovt, 
effektivt og givtigt.  
 
Det har været et lidt særligt år, fordi der kom corona i marts, og der er også derfor, 
at vi selvfølgelig først holder generalforsamling i dag med et halvt års forsinkelse.  
Det var frustrerende, da alle aktiviteter blev stoppet i marts, og ekstra træls for alle 
instruktører og gymnaster, og at den gymnastikopvisning, der var blevet trænet til 
hele vinteren, heller ikke blev til noget. I bestyrelsen vil vi gerne takke alle i 
foreningen for den måde, som I har tacklet coronakrisen på.  
 
Sidste år på generalforsamlingen var vi så heldige at få valgt Hans Riis ind i 
bestyrelsen, og det var virkeligt et scoop. Sammen med Håndbold og fodbold har 
Hans fået styr på alle sponsoraterne, og afdelingerne har nu fået lækkert nyt 
spillertøj med flotte reklamer. Gymnastik afdelingen er også i gang med samme 
proces.  
 
Desuden har vi brugt noget tid på at afrunde Kirstens arbejde. Kirsten var den 
lønnede medarbejder, som vi havde ansat i 6 måneder for at aflaste bestyrelsen i 
nogle af de tungere opgaver.  
 
Nogle af de områder, som Kirsten beskæftigede sig med, var blandt andet: At 
planlægge, hvordan vi tager imod nye frivillige i foreningen. Funktionsbeskrivelser af 
alle de mange forskellige funktioner i foreningen og i bestyrelsen, så det bliver 
nemmere og mere gennemskueligt at gå ind i det frivillige arbejde, både i udvalg og i 
bestyrelsen 
 
Ungeudvalg var også et område, som Kirsten fik sat i gang, desværre viste det sig, at 
det var svært at få fat på /rekruttere unge, der har lyst til at gå ind i sådan et 
arbejde, men vi synes helt klart, at det er et spændende og nødvendigt initiativ, som 
på sigt vil kunne skabe større engagement i foreningen. Aftalen er, at hvis de unge i 
fremtiden viser initiativ, så bakker bestyrelsen op med støtte og konkret hjælp.  



 
Sidst men ikke mindst har Kirsten også lagt alle aktiviteter i bestyrelsen og 
foreningen ind i et årshjul, som igen er med til at skabe overblik og 
gennemskuelighed for alle. 
 
I samarbejde med fitness og DGI har vi fået en ny hjemmeside, som er blevet meget 
mere overskuelig og nemmere at finde rundt i. Tak til Kim Sloth og andre frivillige 
for, at I gør et stort stykke arbejde med at opdatere både hjemmesiden og også 
facebooksiden, så det er nemt for vores medlemmer at finde de informationer, de 
skal bruge. 
 
Samarbejdet med HMI omkring goalstation er et tiltag, som vi er rigtig glade for i 
bestyrelsen og i foreningen. Ideen omkring projektet har været undervejs i lang tid, 
og vi er glade for, at der nu endelig står en goalstation.  
Det har givet fodboldspillerne i HOIF nogle helt andre muligheder for at træne, og 
det er til stor inspiration for både spillere og trænere. Man kunne også godt 
forestille sig, at håndboldspillerne kunne få gavn af banen. Vi synes, at samarbejdet 
giver rigtig god mening, og det er også med til at øge sammenhængskraften i vores 
by. På sigt kunne man sagtens forestille sig andre samarbejder om fx 
strandhåndbold, paddle tennis, skaterpark eller andre spændende aktiviteter.  
 
Fed fredag bliver det sidste aftryk som denne bestyrelse kommer til at sætte. Efter 
efterårsferien om fredagen fra 17.00-18.30 bliver der mulighed for at få sved på 
panden sammen med en masse andre fra Hou. I samarbejde med DGI arbejder vi på 
en koncept, hvor der på skift vil være forskellige aktiviteter. Det kunne være 
floorball fitness, håndbold fitness, basket fitness, badminton fitness.  
Hver anden gang stiller DGI med instruktører for at inspirere med øvelser og lege, og 
den efterfølgende fredag skal vi så selv bruge øvelserne. Træningen kommer til at 
koste et symbolsk beløb, og vi håber meget på, at det er noget som byen og 
medlemmerne i foreningen vil bakke op omkring. Hvis der nu sidder nogle her, som 
har lyst til at være med i et udvalg, så kunne vi godt bruge lidt ekstra hjælp.  
 
Sidste år i september fyldte foreningen 75 år, og det skulle selvfølgelig fejres med en 
stor fest. Det var rigtig dejligt, at så mange fra byen bakkede op om festen både i 
forberedelserne og deltagelsen. Vi var samlet 300 borgere fra byen, og det var rigtig 
sjovt, hvilket kun bekræftede os i, at vi har en fantastisk forening og en fantastisk by. 
Så konklusionen på det må være – flere fester.  
 



Her i årsberetningen vil jeg også sige tak til støtteforeningen og Hou hallens venner, 
som yder en ubeskrivelig stor indsats og gør det sjovere og bedre at være aktiv i 
HOIF. 
  
På grund af corona krisen har der været jo mange aflyste aktiviteter, men vi ved, at I 
er klar derude til at tage arbejdshandskerne på igen.  
 
Fra bestyrelsen også en stor tak til alle de frivillige, der yder en indsats som trænere, 
holdledere, eller er aktive i diverse udvalg. Uden jer, var der ingen forening. Også tak 
til alle de mange sponsorere, der igen har bakket op omkring foreningen.  
 
Endeligt vil jeg sige tak til hele bestyrelsen for året, der er gået og tak for den 
indsats, som I har ydet.  
 
Det er jo ikke en hemmelighed, at bestyrelsen har stærkt brug for nye medlemmer. 
Birte Gerber, Peter Gordon og jeg selv træder ud, og tilbage er Hans Riis og Anna 
Christensen som suppleant, men som jeg indledte med at sige, så er det sjovt og 
meningsfyldt arbejde at være i bestyrelsen, og vi glæder os til at hjælpe den nye 
bestyrelse i gang og se, hvordan de kan skabe udvikling i foreningen.  
 
 
 
 
 
 
 


