Hovedsponsor: Jutlander Bank

Haverslev Idrætsforening
Ordinær generalforsamling
Tirsdag, den 17. marts 2015 kl. 19.00 i Haverslev Hallen
Dagsorden:

1. Velkommen
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Aflæggelse af bestyrelsens beretning og vision for fremtiden.
5. Status fra de enkelte grupper.
6. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg i henhold til § 6
- På valg er: Jacob Rise og Danny Rolin (Danny ønsker ikke genvalg)
- Som suppleant er på valg: Bo Glerup
9. Valg af revisorer. Nuværende revisorer er Carsten Bech og Peter
Hjulmann. På valg er Peter Hjulmann.
10.

Ny sponsorkontrakt

11.

Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingen afholdes.
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1. Velkommen
Formanden bød velkommen
Foreningen havde besluttet at servere sandwich til generalforsamlingen 

2. Valg af dirigent
Danny Rolin blev valgt
§ 10 stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned. Generalforsamlingen bekendtgøres senest med 8 dages varsel i den lokale avis.

Indkaldelse til generalforsamlingen har været i den lokale avis onsdag den 25. februar
og er dermed konstateret lovlig indvarslet

3. Valg af referent
Jane Knudsen blev valgt

4 Aflæggelse af bestyrelsens beretning og vision for fremtiden
Palle Ebeling startede med at sige, at efter 2012 regnskabet – med minus ca. kr.
100.000 - var det gået væsentlig bedre de 2 sidste år.
Det er stadig en stor udfordring i bestyrelsens arbejde:
-

økonomien

-

manglende frivillige til arbejdet

Palle orienterede om muligheden for at få et større samarbejde med Mejlby Haverslev
Håndbold. Eventuelt muligheden for at sammen lægge de 2 foreninger.
Forsøg på så mange tiltag for at få penge i kassen
Bestyrelsen overvejer at afholde en fest for de frivillige – for at honorere det arbejde de
gør for foreningen.
Sponsorkontrakten med Jutlander Bank er forlænget i 2 år med kr. 25.000 år 2015 og
2016.
Ligeledes er der lavet aftale om kr. 500 for hver kunde HIF anviser som
klubambassadør. Personen er ”kun” forpligtet til at komme til et møde i banken –
hverken kunden eller Jutlander Bank er forpligtet til at få et kundeforhold.
Hvis vi henviser 10 kunder er der en ekstra bonus på kr. 2.000 til foreningen.
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Der har været mange gode aktiviteter der har givet bidrag til klubbens resultat
-

Byfest – med et bidrag på kr. 23.000 til klubben

-

Kantinen kører i samarbejde med KFUM og hallen. Samarbejdet er startet i
september 2013 – og har for perioden sept. 13 til dec. 14 bidraget med kr. 32.000.

-

Julefrokosten gav et bidrag på kr. 10.400

-

Cykelsponsorløbet gav ca. kr. 30.000

-

2 store stævner i hallen har bidraget med kr. 93.000

Medlemstallet er nu 437 stk.

Jutlander Bank Aftalen er forlænget 2 år
Undergrupperne kører godt – alle har taget en konsekvens af år 2012’s dårlige resultat.
Palle Ebeling rettede en stor tak til alle frivillige og sponsorer der har ydet en stor indsats
for klubben
Beretningen er godkendt

5. Status fra de enkelte grupper

Run for Fun Stefan Larsen
Stefan fortalte at Run for Fun har et samarbejde med løbeklubben i Mariager Fjord
Kommune
I 2014 var der 37 løbs deltagere i foråret – og 47 i efteråret. Nu er der over 50 deltagere.
Der kommer løbere fra både Aars, Suldrup, Aalestrup og Ravnkilde.
Torsdag løber der mellem 25-42 i Haverslev – og om tirsdagen er der løb i Ravnkilde.
Der er instruktører – og pt. deltager 2 i kurser.
Man laver løb omkring Store Øksø - sidste år deltog 92 i løbet (selvom der fra
morgenstunden var både sne og blæst)
Der er nogle der har deltaget i ½ maraton – og om kort tid skal der nogle der skal deltage i
et maraton løb i Hamburg i Tyskland,
Man har søgt og fået tilskud fra Jutlander Bank
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Fodbold
Steen Holland fortalte at der havde været en masse fodbold i gang i gruppen
De små spillere samarbejder med Ravnkilde – U10 børn og nedad.
Der er samarbejde med Rebild Syd – ved alle spillere fra U11 – og opad.

Der har deltaget hold i Skolefodbold.

Sten Holland har orienteret Palle Ebeling om at der afholdes talenttræning i HIK inden
længe
Der har været deltagere i Barcelona Spanien – U17 drenge og U 18 piger og der bidrog
foreningen med tøj til ca. kr. 4000.

Fodboldskolen
Fodboldskolen har været afholdt med stor succes – Lene Knudsen var fodboldskole leder
for første gang i 2014 – og er godt i gang med planlægningen af 2015. Lene har rettet
henvendelse til HIK – der sandsynligvis vil komme på besøg i løbet af fodboldskolen. HIK
har sagt at når HIF har leveret gode spillere til Hobro – så vil de også gerne gøre noget ti
gengæld. – Dette er jo en stor ros til HIF
Lene har også snakket med Rebild kommune om at komme med i en folder – hvor
kommunen så vil bidrage med et beløb pr. spiller pr. dag.
Sidste år valgte vi at tilbyde at børnene kunne købe sandwich – og det var der en del der
syntes var dejligt.
Vi håber på igen at der kommer mange børn til fodboldskolen

Vildbjerg cup.
Lene Knudsen orienterede om at der havde igen været Vildbjerg cup – og at vi gerne vil
have nye med i samarbejdet, da der ikke er mange år inden de forældre der nu er med i
tilrettelæggelsen af vildbjerg ikke længere har børn der kan deltage. Flere spurgte til hvor
”små” børnene må være – 8 år blev der oplyst.
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Senior afdelingen
Carsten Buus og Flemming Trads fortalte om arbejdet i senior afdelingen. De har trænet i
3 uger og der møder 8-10 stykker. Når håndbolden er færdig – så forventer man en 5-7
stykker yderligere.
Carsten og Flemming har sat rionet op i den ene ende – og forventer at få sat det sidste
op her i foråret.
Grand old boys døjer med at stille hold – og indleder et samarbejde med Ravnkilde
Old Boys – v. Flemming Sørensen, oplyser at de har budt velkommen til 2 spillere fra
Ravnkilde.

Senior spillerne har i 2014 igen klaret opgaven med banekridtning. Det har sparet klubben
for mindst kr. 7.000 – stor tak for det arbejde.

Badminton klubben
Der var ingen repræsentanter fra den afdeling – men Palle kunne fortælle at klubben
overvejer ”forårs badminton”
Der har kun været én ledig bane fra 18-19 – ellers har alt været besat.

Volleyball
Der var ingen repræsentanter fra den afdeling
Der er indgået kontingent for 9 personer oplyste kasserer Merete Elkjær
Der har gennem flere år stået et tilgodehavende kontingent post på Volley på kr. 7.000.
Denne post er i regnskabet for 2014 fjernet, da man ikke kan forvente at pengene kommer
ind. Dette har påvirket regnskabet negativt med beløbet.

Gymnastik afdelingen
Marie Nordskov-Nielsen fortalte at der var 230 aktive og betalende medlemmer
Der er ca. 40 instruktører.
Det har været et stort arbejde at få kontingenter ind – og Marie fortalte at der kun havde
været 2 i gruppen – da 1 person havde forladt samarbejdet.
Tøjet til børnene har i år fået Jutlander’s logo på - (10 kr. pr. stk.)
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Arrangements gruppen
Der var ikke mødt nogen fra denne gruppe

Sponsorgruppen
Jane Knudsen og Carsten Christensen
Carsten er på vej til at flytte fra Haverslev – og har kun deltaget til et enkelt møde i DBU
regi.
Jane Knudsen orienterede lidt fra DBU mødet. Blandt andet om hvis klubben vælger at
spillerne hvert år får et nyt spille sæt – så passer tøjet det barn der nu har det
Dette skal foregå ved, at fx spillerne betaler ekstra 100 kr. i kontingent – og når
kontingentet er betalt, kan man bestille sit eget spille sæt – med eget navn og nummer på.
Numre deles efter ”først til mølle princippet”.
Så har hver enkelt spiller ansvaret for sit eget tøj – ingen forældre skal vaske en stor taske
tøj – og huske at få det med…osv.osv. Alle er ansvarlige for sit eget tøj
For sponsorerne forventer man, at hvis der er fx 100 spillere – så vil der året efter være
150 børn der løber rundt med logoet på…
Der var også en del andre muligheder for tiltag for at lave penge til klubben
Bandereklamerne – alle har betalt uden problemer
Jutlander Bank har bidraget med det aftalte sponsor beløb kr. 22.500 – samt tillige med
flere bidrag fra Gavefonden 
Forenings el – Der kommer også et årligt bidrag for dette - i 2014 kr. 3.686

PR gruppen
Der var ingen repræsentanter fra gruppen.
Men vi skal alle sørge for at der kommer indlæg fra grupperne – så Birgitte Hansen har
noget at sætte på hjemmesiden.
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6. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Jane Knudsen fremlagde regnskaberne for Fodbold Senior og Fodbold Junior
Merete Elkjær fremlagde regnskaberne for henholdsvis Sponsor, Badminton, Gymnastik,
Volleyball, Run for Fun, Multibanen og Hovedkassen
Samlet viser HIF et overskud på kr. 164.212 og
En samlet formue på kr. 567.931

Gruppen

Resultat

Resultat

Resultat

Formue

Formue

Formue

2014

2013

2012

2014

2013

2012

Hovedkassen

37.843

28.017

-112.064

71.940

7.896

16.311

Sponsor

26.200

25.626

26.483

0

0

0

Senior

10.441

-30.429

-26.744

53.287

42.845

41.274

Junior

70.869

91.541

-48.248

203.293

132.423

9.590

Volley

-5.838

886

7.775

2.048

7.886

7.000

Run for Fun

21.925

-1.098

16.007

36.837

14.909

16.007

Badminton

5.893

22.024

12.838

111.254

105.361

83.337

Gymnastik

-2.724

3.036

2.921

86.288

89.012

85.976

-396

3.380

2.984

3.380

164.212

142.983

567.931

403.712

Multibane
I alt

-100.952

279.567

Det er besluttet at udgifterne til klubhusgebyr, klubhusleje og hjemmesiden alle kører over
Hovedkassen.
I 2015 forventes også alle udgifter til Halleje at køre via Hovedkassen. Bliver der så
underskud i hovedkassen må afdelingerne bidrage efter samme princip som de i dag får
tilskud til hal lejen.

Regnskabet godkendt
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Desuden anførte Lene Knudsen, at arrangementer som fx et stort hal stævne nok ikke
burde være en indtægt på Junior regnskabet – men snarere på ”sponsor kontoen”.
Megen snak om kontingent betaling / restancer. Hvem skal rykke – og hvor lang tid uden
betaling accepteres?

7. Behandling af forslag
§ 10 stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingens afholdelse

Der var ingen indkomne forslag

8. Valg iht. § 6
- På valg til bestyrelsen: Jacob Rise og Danny Rolin (Danny ønsker ikke genvalg)
--På valg som suppleant: Bo Glerup
Forslag til bestyrelsen – Jacob Rise, Bo Glerup og Jannick Bilskov Christensen
Jacob Rise og Jannick Bilskov Christensen er valgt

Forslag som suppleant: Bo Glerup
Bo Glerup genvalgt.

9. Valg af revisorer
Revisorer er Carsten Bech og Peter Hjulmann.
Peter Hjulmann er på valg.
Genvalg til Peter Hjulmann

10. Sponsorkontrakt
Palle orienterede om sponsorkontrakten med Jutlander Bank.
Aftalen er indgået for år 2015 og 2016 med kr. 25.000 pr. år.
Vi skal sørge for at der er Jutlander Bank tryk på vort spillertøj. Der må ikke være andre
banker, kreditforeninger eller forsikringsselskabet.
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Jutlander Bank skal ha sit tryk på brystet – der må gerne være andre – blot skal
Jutlander’s tryk være størst.
Ligeledes kan vi have sponsortryk på ærmerne eller ryggen

11 Eventuelt

Marie fra Gymnastikken fortalte, at kontingent systemet ikke havde fungeret og det var
dybt frustrerende.
Marie anså det for vigtigt at der var gode tilbud til byen – og anså det ikke for vigtigt at der
blev lavet et overskud.
Marie sagde, at der var mange der gjorde et stort arbejde for at gymnastik afdelingen
kunne fungere.
Stefan foreslog at man igen indførte en Oktoberfest for frivillige og ledere – hvor
foreningen så betalte for maden og man selv for drikkevarerne – evt. fast i den weekend,
hvor man går fra sommertid til vintertid.
Palle omtalte at der i 2018 er 100 års jubilæum i klubben – og der håber man at ”kunne
gøre noget for byen”

Marie

sagde,

at

gennem

minimum

12

år

havde

der

været

stor

snak

om

samarbejde/sammenlægning med håndbolden – og hvis det lykkedes nu – så var det en
stor succes – og Marie udtrykte stor ros for dette.

Flemming Sørensen spurgte ind til hvorfor Gymnastikkens trænere fik kr. 53.000 i
godtgørelsen – når ingen fra de andre grupper fik noget.
Der var en del debat om dette punkt. Marie oplyste, at det var en gammel tradition indenfor
gymnastikken – såvel i HIF som på verdensplan.
Merete foreslog at bestyrelsen tog en nærmere drøftelse af emnet senere.
Fodboldafdelingen – samarbejdet Rebild Syd og Ravnkilde. Dette regnskab er ikke
afsluttet fra Nørager – og deri indgår nogle mindre beløb til trænere. De smås trænere får
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et gavekort til Intersport i Aars på kr. 500 – de stores trænere får kr. 1.000 (og klubben får
gavekortene med 20 % rabat – mod at gavekortene skal benyttes i Aars Intersport)

Arrangementsgruppen og Sponsorgruppen er aftalt slået sammen til en gruppe.
Gruppen består fremover af:
Jane Knudsen
Zita Stubberup Møller
Heidi Stubberup Ebeling
Lene Knudsen

Generalforsamlingen blev afsluttet af Palle Ebeling, som rettede en stor tak til alle
spillere/frivillige hjælpere/trænere og sponsor Jutlander Bank og alle øvrige sponsorer.
Ligeledes rettede Palle en stor tak til Danny Rolin for det arbejde han har lagt i foreningen i
sin til i bestyrelsen.

Haverslev, den 17 marts 2015

Dirigent:

Referent:

Danny Rolin

Jane Knudsen

Sign.

Sign.
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