Referat generalforsamling HOIF 29.03.22

1. Valg af dirigent og referent
Bjarne valgt som dirigent
Charlotte Laursen valgt som referent
2. Formandens beretning
Karin Daugaard laver beretningen, da hun har overtaget formandsposten for Ole Peter
Jacobsen.
Beretningen blev godkendt
3. Beretning fra udvalg
 Fodbold: Næsten helt nyt udvalg. Der er 8 trænere og der laves en puljering af
medlemmer på tværs af årgangene. Der er lavet en aftale med HMI om at de
opkridter 11 mandsbanerne og Egmont står for opkridtning af de andre baner.


Floorball: Første gang at de deltager på generalforsamlingen siden at de startede op.
Det er en form for skole hockey. Der er en aldersfordeling på mellem 15 og 50 år,
hvor der fast deltager 10-12 medlemmer. De låner udstyret ud til skolen, når de har
idræt i hallen. Det er det eneste sted i Odder kommune hvor det kan spilles.



Badminton: Seniordelen går rigtig godt, men man vil gerne have nogle flere unge
med. Der har ikke været faste trænere, hvilket har betydet af træningen for de unge
ikke har været særlige stabilt.



Bordtennis: De spiller to gange om ugen i gymnastiksalen. De vil gerne have nogle
flere medlemmer og gerne nogle der er lidt yngre.



Børneteater: Det var Brødrene Løvehjerte i år og det var en meget positiv oplevelse
igen at kunne lave teater efter coronaperioden. Der har været et godt samarbejde
med Egmont og de har fået stor ros for lys, lyd og opsætningen.



Gymnastik: Der var gymnastikopvisning søndag den 27 marts. 478 betalende besøg.
80 deltagere i alderen 2-14 år, 22 seniorer og gæsteholde – hvilket er et flot
fremmøde. Der er kommet positiv tilbagemelderinger om at Hou hallen er et godt
sted at holde stævner/opvisning, lyst og pænt. Der sættes hold efter hvor mange
trænere der er og efter hvor meget erfaring de har. Der har været lidt udskiftning
udvalget og de vil gerne have nogle nye med.



Håndbold: Der har været en del udfordringer på grund af corona og aflyste kampe.
Der er kommet nogle nye trænere og de er kommet fint i gang, men ikke helt som
gør corona. Der er uge 5, 7 og 9 hold, der er uge 11 piger og drenge, og herre og
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dame seniorhold. De skal afsted til påskestævne, som er støttet af Støtteforeningen.
De vil gerne have nogle nye med i udvalget.


Kroket: 8 spillere og de er kommet i gang med at spille igen. De har et ønske om en
deres egen bane.



Petanque: Der er ca. 30 der spiller nu og de har åbent hus den 7 maj. De har haft
besøg af HMI, så eleverne kunne prøve at spille. De deltager i forskellige turneringer.
De har 30 års jubilæum den 19 juni.



Senioridræt: De er kommet godt i gang efter Corona perioden, der er ca. 49
medlemmer. Det er et godt hold og de hygger sig. De deltog i gymnastikopvisningen,
hvilken var en god oplevelse. Deres træner Kirsten fortsætter, hvilket alle er meget
glade for.



Sommeraktivitet: Der var ca. 80 børn med og det er et godt socialt arrangement, for
både børn og deres forældre.



Svømning: Der var en svært start i 2021, på grund af corona og ombygning af
Vandhalla. 9 børnehold og 6 voksne, plus familiesvømning. Det vil sige at der er ca.
200 medlemmer, plus 25 familier. De har haft svært ved at skaffe livreddere og har
købt timer hos Egmont højskolen, hvilket fremgår af budgettet.



Tennis: Der er 4 i udvalget og knap 40 medlemmer. HMI har også brugt banerne.
Banerne gøres klar den 23 april og de låner tromle og udstyr af Odder kommune. Der
er seniortræning om torsdagen og der er ikke kommet gang i juniortræningen. De
havde en introdag til deres boldmaskine og det kan eventuelt gentages i år. De
deltager i kampe med Højbjerg og vil gerne have et samarbejde med Odder. Der er
en del ting der skal vedligeholdes.

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år (til godkendelse)
En tak til sponsorerne.
Der er overskud.
Fremover skal de bilag og bemærkning der tilhører regnskabsåret, indleveres tidligere.
Der kommer også til at være en deadline for indlevering af budget fra udvalgene.
Regnskabet er godkendt
5. Budget og planer for det kommende år
Der er fire overordnede mål (vedlæg slid):
 Flere skal med
 Nok hænder
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Sund økonomi
Godt samarbejde

6. Ændring af vedtægter (vedlæg dokumenter)
a. §2: Tilføjelse ønskes – godkendt
b. §3: Tilføjelse og udeladelse ønskes – Ændre til ”Man er medlem når kontingentet er
betalt eller er tilmeldt via medlemssystem” – Godkendt
c. §5Ændring af frist for indkomne forslag ønskes ændret – Godkendt
7. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
a. Anette Hvid: Valgt
b. Karin Daugaard: Valgt
c. Charlotte Laursen: Valgt
d. Klaus Elvig Hansen: Valgt
e. Line Krog Heltoft: Valgt
9. Valg af suppleanter
a. Line Copland: Valgt
b. Anna Christensen: Valgt
10. Valg af revisor
Der afventer godkendelse fra personen selv, men forslaget er Jørgen Hasselbal – det er
godkendt på generalforsamlingen, hvis han siger ja.

11. Valg af 1 revisorsuppleant
Der er en person i tankerne, som ikke er blevet spurgt endnu, men det godkendes på mødet
at bestyrelsen varetager dette.
12. Eventuelt
 Forespørgsel på om Conventus kan sættes sådan op, at medlemskaber kører videre
automatisk. Der kan være fordele og ulemper alt efter aktiviteten.
(NB: hvad hvis der er en venteliste)




En snak om renovation og vedligeholdelse af klubhuset, som tennis og petanque
bruger.
Aftale med Intersport, de tager lang tid om at levere og der er fejl i det leverede
Mini-sport, der sendes en mail til de relevante udvalg
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