Referat af Generalforsamling i Hellested Idrætsforening d. 11.3.2019.
Deltager: Søren Petersen, Fie Mathiesen, Lars Jakobsen, Stig Houmøller, Margrethe
Madsen, Jette Farkas, Kasper Luplau.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen pegede på Stig Houmøller.

Pkt. 2. Regnskab.
Lars fremlagde regnskabet for 2018, som blev godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 3. Formandens beretning.
Søren Petersen fremlagde sin beretning.
2018, HIF formandens beretning :
Idrætsforeningen HIF 2018 har været endnu et godt år .
Jo kortere en beretning fra formand vil være - det bedre har året været
Lokalt har året 2018 været et år med andre og nye tiltag _ vores INFO tavle i Dejli´ Brugsen i samarbejde med
andre foreninger i Hellested og en begyndende aktivitet her i klubhuset med E-sport, hvilket også er en del af
fremtiden (tak til Stig H for indsatsen).
Netop denne udvikling har sikret et øget samarbejde mellem foreningerne i Hellested.
Stevns kommune har ændret deres aktiviteter, hvilket har haft indflydelse på vores inde sæson - flere frivillige
har fået øget ansvar for Hellested hallen.
Internt i Stevns kommune har der været ændringer, vi har i HIF ønsket større indflydelse på haltider, samtidig
har vi fået flere opgaver - Jeg vurderer en fremtid, hvor færre ansatte giver flere opgaver til vores drift og
ansvar.
2018/19 blev året, hvor HIF igen havde stort ungdomsstævne som tidligere. Vores aktiviteter er afholdt i eget
regi, hvilket vores enkelte idrætsudvalg vil berette omkring.
Aktive i HIF, både yngre, voksne og modne har været jævn konstant gennem de sidste år.
2018 havde øget aktivitet af unge under 18 og med en stabil aktivitet af unge og ældre over 18 er vores
medlemstal stabilt.
Økonomi og klubhus er en vigtig fællesnævner i HIF, vi har en sund god økonomi og Lars vil senere komme

omkring vores regnskab og der er stadig megen aktivitet omkring klubhus og vores baner.
Vi har stadig et positivt ry og rygte i Stevns/kommune og region, hvilket gør henvendelser og kontakter
nemmere - dog har der været udfordringer med kommunalt ansvar for Hellested hal og foreningsarbejde.
Slutteligt vil jeg konstatere et roligt år i HIF med Vanlige udfordringer, hvilket vi ikke ryster på hånden med at
løse. Tak til bestyrelsen for at være særdeles selvkørende, det er en nødvendighed, når vi alle har opgaver i
vores frivillige arbejde.
Tak til udvalgsformændene M/K, tak til resten af bestyrelsen,
Til HIF Kasser, klubbestyrer og næstformand M/K Fie, jeg har været periodevis fraværende og derfor
taknemmelig for jeres indsats og opmærksomhed på HIF trivsel og opgaver - tak for jeres indsats.
Jeg har været og er stadig udfordret af min personlige status, hvor jeg inden længe skal flytte fra bopæl og
samtidig sikre en ny tilværelse. Jeg er på valg på denne GF.
Slutteligt vil jeg tillade mig, at konstatere HIF er en sund idrætsforening med god økonomi og engagement
som formand er jeg stolt over vores frivillige, vores aktive og vores lokale aktiviteter.

Pkt. 4. Udvalgformændenes beretning.
Badminton:
Vi er denne sæson 28 tilmeldte spillere og mellem 20-24 spillere om onsdagen og sommetider spiller
vi også fredag, når turneringskampe ikke optager alle baner.
Vi har desværre ingen børnespillere, da vi ikke p.t. har en træner.
Vi har i sæsonen spillet 6 turneringskampe og har vundet to men ender alligevel på sidstepladsen,
men der var mange jævnbyrdige kampe.
Vi har aftalt, at vi fortsætter med at spille indtil skolesommerferien,
Vores fugtskab til badmintonboldene skal repareres, da det ikke fugter boldene godt nok.
Sæsonafslutningen, All-Hellested, er i år 23. marts.

Billard:
Lars beretter. Der er 9 medlemmer. Forskelligt, hvor mange der møder op på spilledagen som er torsdag. De
betaler 300.- årligt i kontingent.

Fodbold:

Gymnastik:
Turbulent år.
Manglende opbakning fra forældre til trænerstaben/træningstider. Usikre trænere og mangel på børn
på holdene.
Børn vælger Hårlev og sydstevns frem for os - vi tilbyder ikke nok. Amanda stopper - og der er derfor
ingen træner til spring næste sæson. Igang med at forsøge at finde afløser, men det ser sort ud.
Vi har snart en uddannet instruktør til jumping fitness. Kristina Hornett - så hende glæder vi os til at
byde velkommen i folden :-)
Jeg har skrevet til Sune at vi gerne vil bestille 7 trampoliner - og hvad han kan skaffe dem til.
Vi forsøger at lave et forårshold med jumping fitness - en forsmag på næste sæson.
Power Ladies er der fortsat stor tilgang til - og måske bliver der oprettet ekstra hold til næste år..
Der skal arbejdes lidt på at skabe interesse for at være børnetræner - så hvis du kender nogen, der
kender nogen...
Vi har haft ca 121 betalende medlemmer - og tilgangen til voksenholdene er voksende.
Troldesjov - ca 18
Spring og rytme 1 - ca 13
Spring og rytme 2 - ca 11
Power kids - ca 6
Power Ladies - ca 36 (heraf 7,5 på klippekort)
Power xl - ca 6
Motionsdamer - ca 12
Volley - ca 19
I alt ca 121 medlemmer
Gymnastikopvisning 4/4 - der bliver solgt billetter ved tilmelding fremfor ved døren.
Zumba næste år.. Tamara har henvendt sig

Pkt. 5. Indkomne forslag.
Ændring af vedtægter i §3. Teksten ændres fre: Generalforsamlingen skal varsles gennem dagspressen med
mindst 8 dages varsel til: Generalforsamlingen skal varsles gennem sociale medier og Hellested infoskærm med
mindst 8 dages varsel.

Pkt. 6. Valg af bestyrelse.
På valg:
Søren Petersen, Formand
Stig Houmøller, Bestyrelsesformand.
Jette Farkas. Formand Gymnastik.
Margrethe Madsen, Formand Badminton
Alle modtog genvalg.

Pkt. 7. Evt.
Klippekortsordning på Power-ladies blev diskuteret og vendt i forsamlingen.
Dørene i hallen blev vendt og Peter Volsing har kontakt til de nye halinspektører, som er meget villige til at
"låse" dørene op efter idrætudøvernes/HIF behov.
Peter Volsing har dannet en Facebook gruppe der hedder træner/HIF instruktør forum, hvor han foreslår at alle
instruktører fra de 3 idrætsgrene kan "tale" sammen. Pt. er det fodbolden der bruger det.
E-sport blev vendt. Der blev talt om fordele og ulemper ved Fifa contra Counter Strike.
Mette Fjordager foreslog arrangementer udover den almene træning såsom Fræs, fastelavn, juletræ, arr i
fællesskab - fodbold/gym/badminton. Foreningen/Bestyrelsen er åbne for disse tiltag, der skal være frivillige til
at løfte dem.

