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Sidste år fik Hovedbestyrelsen 1 nyt medlem, Vinni.  

Vinni fordi hun blev udpeget som ny kasserer, en opgave hun er gået meget 

engageret til. Det er en stor post og der er nok at sætte sig ind i, det 

almindelige regnskab, indberetninger til kommunen og Conventus for at 

nævne nogle. Heldigvis har vi fortsat vores tidligere kasserer Jeanette, lige 

ved hånden, så der er mulighed for sidemandsoplæring. Tak Vinni for dit 

store arbejde. 

 

Hen over året er der blevet arbejdet med den nye hjemmeside. 

Tilbage i 2015 nedsatte vi et lille udvalg der kikkede på hvad vi har af 

forventninger til en hjemmeside, som medlem, som afdeling, som bestyrelse. 

Hvad skal der være af indhold, hvilke platforme skal den kunne bruges på, 

hvor mange ”klik” før vi bliver trætte osv. Arbejdet tog også et lille sving 

omkring Nyhedbrevet – som i allerede vil have bemærket resultatet af. 

I 2016 nåede vi så til det praktiske arbejde omkring hjemmesiden, Klaus var 

hér og præsenterer et oplæg til rammen ved sidste generalforsamling. Den er 

nu fyldt ud med indhold fra de forskellige afdelinger. Vi lavede en fælles 

arbejdsdag her i Centret, hvor vi dels arbejdede med ”Hvordan vi arbejder 

med siden” og dels fik fyldt indholdet på de enkelte sider. 

Desværre har vi haft problemer med at lukket den gamle side, da kodeord og 

aftaler med udbydere er gået tabt i historiens gang. Derfor har det trukket ud 

med at få den nye side skudt af. Klaus er her igen i år, nu for at præsenterer 

den færdige hjemmeside. 

 

Aftalen med udlejer af den yderste fodboldbane er opsagt med virkning 

fra d. 1.1. 

Som bekendt er aktiviteterne i fodboldafdelingen indstillet. Det betød i praksis 

at den yderste fodboldbane ikke længere blev brugt. Efter et forsøg på at 

finde alternative aktiviteter, uden held, blev vi enige om at opsige lejeaftalen 



og har i samarbejde med kommunen fået reetableret området. I samme 

ombæring er aftalt etablering af lidt mere lys på de inderste baner, med noget 

af det materiale der er blevet tilovers fra den yderste bane. 

 

Sidste år benævnte jeg motionsrummet som HB’s ”smertens barn”,  

fordi det ikke løber rundt i sig selv økonomisk. Vi afprøvede en særskilt 

betaling for individuel brug af rummet, men havde ikke andet ud af det end at 

de individuelle brugere blev væk. HB besluttede derfor at fjerne det særskilte 

kontingent igen. Vi har også besluttet, ikke at lade motionsrummet smerte os 

længere, men accepterer de udgifter tilbuddet medfører, fordi vi fortsat mener 

det er et tilbud der giver værdi for vores medlemmer. 

 

I foråret afholdt vi igen Fælles bestyrelsesdag. 

En dag hvor alle bestyrelserne mødes på tværs for at arbejde med et fælles 

emne, denne gang ideer til organisationen af både opgaver og frivillige. I 

evalueringen kan vi se, at de gode ideer ikke rigtig er sat i værk 

efterfølgende. Læringen af det er, at vi fik hængt det op på ”centrale” tiltag, 

men at de frivillige kræfter brænder for arbejdet ude i de enkelte afdelinger – 

og det er der, det skal næres. Fremadrettet skal vi huske at det er sådan der 

er – vores medlemmer brænder for deres sport og dermed deres afdeling. 

Det er altså i de enkelte afdelinger organiseringen skal ligge. De gode ideer 

er ikke døde, men de skal bearbejdes anderledes en først tænkt. 

I år har vi besluttet at styrke relationsarbejdet, alle afdelinger imellem ved en 

”sommerfest” for alle bestyrelserne i forbindelse med HB´s 

sommerhyggemøde i forbindelse med planlægningen af loppemarkedet. 

 

 

I foråret holdt vi også det årlige møde mellem HB og CB. 

Her vender vi forhold der har relevans for begge bestyrelser. Vi var omkring 

både motionsrummet, fodboldbanerne og skyttecentret. 

I år skal vi bl.a. omkring den kontrakt kommunen har udarbejdet vedr. 

betingelser for halstøtte – udover rent praktiske forhold er den tilføjet nogle 

politiske styringsredskaber som i nok har bemærket debatten af i pressen. 



 

Alt i alt et forholdsvis roligt år på HB niveau. 

 


