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BERETNING HOIF 2021 

– aflagt på generalforsamlingen 29. marts 2022 

Formandsskift i november 

Inden vi går helt i gang vil jeg opklare, hvorfor det er mig, som aflægger beretningen på 

bestyrelsens vegne og ikke Ole Peter Jakobsen, som blev udpeget som formand efter 

sidste generalforsamling.  

Ole Peter var desværre nødt til at stoppe i efteråret pga. manglende tid til 

bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen valgte at konstituere sig med mig, Karin Daugaard, 

som formand. Charlotte Laursen overtog sekretærposten. Tusind tak til Ole Peter for 

indsatsen som formand.  

Mens vi er ved udskriftningerne vil bestyrelsen også sige tusind tak til de 

udvalgsmedlemmer, som er stoppet i 2021 og som stopper med udgangen af denne 

sæson.  

I 2021 har der fx været stor udskiftning i fodboldudvalget og i gymnastikudvalget. Vi vil 

fra bestyrelsens side sige tusind tak til alle der er gået af og til alle som er trådt til.  

Tusind tak fordi I har arrangereret så flot en overdragelse af ansvar og opgaver! Og fordi 

I har været så gode til at finde nye udvalgsmedlemmer.  

 

Så skal vi i gang! Og jeg vil starte ved vores formålsparagraf: 

 

Hou og Omegns idrætsforening ”har til formål at samle Hou og omegns beboere til idræt, 

sociale og sundhedsfremmende aktiviteter samt ved tilskud eller udlån at understøtte 

samme i lokalområdet”. Sådan lyder formåls paragraffen for vores idrætsforening.  

En dugfrisk undersøgelse af danskernes sundhed viser, at under halvdelen af 

befolkningen – i alle aldersgrupper – overholder WHOs anbefaling om 150 minutters 

fysisk aktivitet om ugen. At antallet af overvægtige og personer i mistrivelse er stigende. 

I den kontekst er vores formål og eksistens om noget relevant og måske også fuld af 

potentiale!  

I de fællesskaber, som HOIF danner rammen omkring, kan børn, unge og voksne 

mødes, være fysisk aktive og opleve sig som en vigtig del af et hold uanset om det er en 

børneteatertrup, et fodbold- eller håndboldhold, et mix double hold i badminton eller når 

et gymnastikhold går på gulvet som et team og laver en flot opvisning, som vi kunne se 

i søndags!  

 



 

2 

 

 

I aften er vi samlet for at tale om alt det gode arbejde, der er lavet i idrætsforeningen i 

2021 for at sikre gode rammer og mange forskellige tilbud om fysisk aktive 

fællesskaber.  

Vi er også samlet for at lægge hovederne i blød og spørge os selv, om der – selvom vi 

allerede gør så meget rigtig godt – er steder, hvor vi kan justere for at få endnu flere 

med.  

I denne beretning vil vi i bestyrelsen fortælle, hvordan vi på overordnet niveau har 

arbejdet med at understøtte foreningens formål og bagefter vil hvert udvalg fortælle, om 

deres engagement i 2021.  

Og lad mig starte med at sige, at det at være med i bestyrelsen - udover at være vigtigt 

– heldigvis også er sjovt og et givtigt fællesskab i sig selv! Tak til bestyrelsen for jeres 

indsats gennem året og for de gode drøftelser på møderne og hyggesnakkene i pauser 

og inden møderne! 

Også tak til vores sponsorer, som har støttet os i 2021. De vil køre på skærmen under 

generalforsamlingen. 

Vi har været meget begunstiget i 2021 og det skyldes bl.a. at der pga. corona har været 

ekstra muligheder for at søge penge.  

 

*** 

Selvom det er knap ét år siden vi afholdt generalforsamling sidst – online pga. corona – 

skal vi i beretningen helt tilbage til januar 2021, da beretningen hænger sammen med 

regnskabsåret, som går fra 1.1 2021 til 1.1 2022. 

***  
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CORONA - Igen 

Året startede med corona  - igen. Helt frem til vinterferien, var al indendørsidræt aflyst 

pga. corona. Herefter blev der åbnet gradvist op. Coronatiden har været fuld af 

udfordringer og – som et ekko fra sidste år – vil vi i bestyrelsen gerne sige tak og vise 

vores fulde respekt for de overvejelser og anstrengelser, der er gjort i udvalgene for 

indendørsaktiviteterne for at udnytte hver en lille mulighed for at gennemføre aktiviteter 

- og for at prøve igen, når reglerne så alligevel blev ændret igen igen.  

Vi er heldige i HOIF at vi har så dygtige og vedholdende frivillige i vores udvalg! Tak! 

 

I bestyrelsesregi har der også været særlige corona-relaterede aktiviteter: Vi søgte 

coronakompensation, og søgte også private puljer lavet af Kvickly Odder, Hessellund og 

Aura Energi. Vi fik også lavet et god aftale med DagliBrugsen en Hou om at de ville 

sælge vores gode strømper fra Bambusa. Da idrætten var aflyst, var det en stor hjælp! 

Tak til DagliBrugsen for muligheden. 

På grund af den lange nedlukningsperiode valgte bestyrelsen i dialog med udvalgene at 

give medlemmer fra indendørssport muligheden for at få halvdelen af deres kontingent 

tilbage. En proces, som betød en del ekstra arbejde for vores kasserer – men som blev 

håndteret på bedste vis! Tusind tak for den ekstra indsats Anette! 

Vi vil også gerne sige tak til den godt halvdel af medlemmerne, som valgte at lade deres 

kontingent blive i HOIF.  Det har betydet, at livremmen stadig passer og at vi som 

forening har klaret os godt igennem en svær tid. 

 

Fredagsrundbold 

Da foråret meldte sig i marts startede vi udendørs fredagsrundbold op for hele familien i 

samarbejde med Hou Hallen og Leif, som lavede aftensmad to go, som kunne bestilles af 

spillerne (og alle andre, der savnede Leifs mad).  

I en tid, hvor børnene på Hou Skole ikke måtte lege med hinanden på tværs af klasser, 

åbnede regeringen op for udendørs organiseret sport. Vi skulle overholde en bunke 

restriktioner og registrere alle – men det var muligt at samles forsvarligt.  

Den mulighed greb vi og skabte et aktivt fællesskab i en tid med stor ensomhed og 

inaktivitet. Resultatet var en række sjove fredage på banerne bag hallen! Det var gratis 

at deltage og til vores store glæde kom der både kendte og nye ansigter.  
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Med fredagsrundbold gjorde vi os samtidig erfaringer, som måske kan bringe andet nyt 

med sig på sigt: 

 at organisere en aktivitet via facebook,  

 at have en aktivitet, hvor det ikke betyder noget om du var med sidst eller ej  

 at lave aktiviteter for hele familien. Vi sluttede af med en påskeægs-jagt og en 

sodavand, da sommeren kom nærmere og hverdagen var så normaliseret at det 

var svært at prioritere rundbold en fredag eftermiddag. 

Tak til  

 Gert fra Børnehaven for at tegne vores flotte plakat 

 Holdlederne, som meldte sig til at stå for rundbold via Facebook 

 Leif for at lave med og være med på ideen  

 Til alle, der var med 

 

EN ALMINDELIG UDESÆSON OG EN NÆSTEN ALMINDELIG INDESÆSON 21-22 

Heldivis indfandt den (mere) almindelige hverdag sig igen og udesæsonen er forløbet 

meget som den plejer.  

Også indesæsonen kom godt fra start i september, hvor svømning – eller rettere 

Vandhalla - også var klar igen efter en omfattende renovering. Krav om mundbind og 

coronapas har uden tvivl betydet ekstra indsats fra trænere og udvalg. Til jul måtte vi 

også lukke ned igen. Heldigvis for en kort periode denne gang. TAK igen til trænere og 

udvalg! Tak, fordi I gør jer umage og fordi I bliver ved! 

Udvalgene aflægger deres egen beretning om lidt. Her vil vi nøjes med at sige TUSIND 

TAK for jeres indsats! Vi glæder os til at vi skal dykke ned i hver aktivitet lige om lidt. 

 

Resten af beretningen fokuserer på et af de emner af fælles relevans, som er kommet 

frem ved de to fællesudvalgsmøder, bestyrelsen har været vært ved i hhv. marts og 

august og som vi har arbejdet med i 2021: I gang igen: Medlemmer og frivillige efter en 

corona/nedlukningstid 

Til sidst vil vi fortælle lidt om, hvordan det har været at være bestyrelse i en (næsten) 

normal tid. 
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I GANG IGEN - MEDLEMSFOKUS 

Under nedlukningen advarede DGI faldende medlemstal og at det ville være svært at få 

alle tilbage i foreningen. Derfor søgte bestyrelsen i februar penge til en Sports- og 

aktivitetsdag hos Kvickly Odders 1 millioner kroner pulje.  

 

Sports- og aktivitetsdag 

Vi fik 25.000 til at lave arrangementet og den 4. september besøgte ca. 100 Hou- og 

Odderboere HOIF og prøvede kræfter med tennis, kroket, petanque, rundbold, 

gymnastik, håndbold, badminton og Floorball.  

TAK til alle frivillige udvalgsmedlemmer og trænere, der legede med og særlig tak til 

Senioridræt for jeres hjælp med at organisere! 

Det blev en dag med sol, hoppeborg og Egmonts elevband kom forbi og gav en herlig 

koncert. Leif var igen med på ideen og lavede buffet, så ingen gik sultne hjem.  

 

Vi er her stadig 

Flere aktiviteter fik et par nye medlemmer den dag, og mange fik øje på HOIF: At vi 

stadig er her, at det stadig er sjovt at dyrke sport – og at det er sjovt at være med som 

deltager og som frivillig.  

Som optakt til arrangementet havde vi en annonce i Odder Avis og fik også en fin omtale 

i avisen. Vi havde også en del opslag på facebook og nåede af den vej mindst  2000 

personer. Vi sendte også invitationen ud til alle skolebørn i Odder Kommune via Aula.  

 

Bestyrelsesbonus 

I bestyrelsen fik vi den bonus, at vi mødte Charlotte Laursen, som mange af jer kender – 

og prikkede hende til at blive en del af bestyrelsen efter nogle gode snakke om 

foreningen! Hermed nåede vi i mål med den opgave generalforsamlingen pålagde os til 

sidste generalforsamling: At finde en afløser for Hans Riis. Vi supplerede Charlotte ind og 

hun er på valg i aften for at få jeres ok med på vejen. 

Vi har fulgt op på aktivitetsdagen ved at omdele en opdatert flyer med alle vores 

idrætstilbud til alle i byen.  
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Faste initiativer 

Vi er også fortsat en del af velkomst-pakken, som tilflyttere får sammen med et besøg 

fra Hou Fællesforum. I velkomstpakken ligger en gratis sæson til valgfri aktivitet i HOIF. 

Vores hjemmeside står stadig super flot – takket være Kims indsats og flair for at sætte 

tingene godt op! Tak for det Kim!  

 

Facebook 

En sidste ting vi vil nævne i forbindelse med at sikre synlighed, så vores medlemmer 

kommer tilbage efter corona og at nye finder vej er, at vi har forsøgt at skabe mere 

aktivitet på vores facebook side, hvor vi blandt andet har lagt billeder op af de super 

fede oplevelser, som trænere og udvalg skaber for deres medlemmer. 

Måske har I lagt mærke til, at vi også er begyndt at lægge ideer og muligheder for at 

skabe nye aktiviteter ud på Facebook. Måske  bliver mulighederne grebet her og nu. 

Måske ikke. Men måske giver det noget på sigt. En fornemmelse af at man har 

muligheden for at gøre noget i HOIF regi, hvis man har en ide og lyst til at gå forrest.  

 

Det gjorde Josefine fx sammen med Palle og Martin - og sørgede for at HOIF nu er en 

aktivitet rigere. Tak til Josefine for den indsats det er at løbe en ny aktivitet i gang. Vi 

glæder os til at høre mere om første år med Floorball under jeres beretning! 

 

I GANG IGEN – FRIVILLIGFOKUS 

Forudsætningen for at få alle med igen - og for at kunne få flere med - er engagerede 

trænere og frivillige. Kun med nok frivillige i udvalg, til at lede holdene, være trænere og 

hjælpere, kan vi levere det flotte udbud af fede aktiviteter, som vi gør i dag.  

Behovet for frivillige er ekstra aktuelt pga. coronanedlukningen, men også under 

normale omstændigheder er det et område, som er nødt til at være genstand for en 

konstant opmærksomhed.  

Hvordan sikrer vi, at HOIF bliver kendt ikke kun som den forening, hvor du kan gå til en 

masse fede sportsaktiviteter – men som den forening, hvor vi alle bidrager til, at vi (eller 

vores børn) kan gå til en masse fede aktivieter?  

Den udfordring deler vi på tværs af udvalg. Vi løser den forskelligt men heldigvis løser vi 

den. Selvom det ikke er nemt.  
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På fællesudvalgsmødet i august var der tilslutning til at samles omkring emnet og få 

input fra DGI til at finde flere frivillige, undersøge hvad vi kan lære af hinanden og hvad 

vi med fordel kan løfte i fællesskab. 

Desværre havde kun få mulighed for at deltage på fyraftensseminaret ”Flere frivillige” i 

november. Så få, at vi aflyste og prøver igen på et senere tidspunkt.  

 

Medlemmer, som engagerer sig 

At arbejde for at øge vores medlemmers lyst til at engagere sig og tage medansvar for 

aktiviteten er relevant og noget vi skal arbejde endnu mere med i den kommende tid. 

Faktisk vurderer vi i bestyrelsen at det er så vigtigt, at vi i aften har en 

vedtægtsændring på programmet. Med den ønsker vi at understrege, at HOIF både 

arbejder for at få folk med i sporten OG i de frivillige fællesskaber, som skaber 

rammerne.  

I stedet for fyraftensseminaret lavede vi et bestyrelsesseminar, hvor vi fik besøg af DGIs 

foreningskonsulent, som skabte overblik over bestyrelsens opgaver og ansvar i en 

(næsten) normal tid. 

 

BESTYRELSENS ROLLE OG SAMARBEJDET MED UDVALGENE 

Bestyrelsesseminaret kom på et godt tidspunkt. Efter at være blevet eksperter i 

bestyrelsesarbejder under corona, var tiden kommet til at blive mere skarpe på 

bestyrelsens rolle og ansvar under almindeligt omstændigheder.  

Vi tog tråden op fra en bestyrelsesformiddag vi selv havde i marts. Her begyndte vi på at 

definere de forskellige opgaver og ansvar i bestyrelsen. Både for selv at få styr på det - 

og for at gøre det nemmere for andre at komme med og komme hurtigere i gang. 

Det var sjovt at arbejde med konsulenten fra DGI og vi fik meget ud af det.  

Politikker og fælles drøftelser 

Meget af det kommer til at blive til spændende drøftelser på bestyrelsesmøder i løbet af 

dette år, hvor vi vil invitere udvalgene med ind i samtaler om emner, hvor vi med fordel 

kan have en fælles tilgang. Det kunne bl.a. være kompensation af frivillige, 

anerkendelse af frivillige eller emner fra foreningshåndbogen, som trænger til at blive 

opdateret. 
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Endelige beslutninger om fælles politikker tager vi sammen på fællesudvalgsmødet, som 

formentlig bliver i august igen. Så kan vi skrive dem i foreningshåndbogen, som ligger 

på hjemmesiden. 

Bestyrelsens formelle ansvar 

På bestyrelsesseminaret blev vi også mere skarpe på vores formelle ansvar i foreningen 

og på vores rolle som bestyrelse. Vi kommer til at melde os lidt mere på banen i forhold 

til udvalgene for at tale om, hvad vi har brug for, for at kunne leve op til vores ansvar.  

Det betyder et styrket samarbejde mellem bestyrelse og udvalg – noget vi ser som en 

stor styrke og som vi glæder os til. 

Styrket samarbejde 

For at styrke samarbejdet yderligere vil vi fremover sende dagsordener og referater fra 

bestyrelsesmøder til alle udvalgsmedlemmer. Det vil give mulighed for at følge byde ind, 

hvor det er relevant.  

Vi håber også at udvalgsmedlemmerne har lyst til på skift at deltage i første del af 

bestyrelsens møder og spise sammen med os. Målet er at vi stille og roligt lærer 

hinanden bedre at kende og får øje på, hvordan vi bedst hjælper hinanden med at 

arbejde smartest og sjovest – samtidig med at vi skaber de fede rammer, som kan få 

endnu flere børn, unge og voksne med ind i et fedt og aktivt foreningsfællesskab! 

Med de ord overgiver jeg beretningen for året 2021 til generalforsamlingen. 

// Karin Daugaard 29. marts 2022 


