General forsamling HIF atletik
Tirsdag den 25. februar 2014
Dagsorden
Pkt. 1 – valg af dirigent
John Odgaard blev foreslået af bestyrelsen og valgt som dirigent.
John konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt på hjemmesiden, med opslag i
klubben samt på mail til alle klubbens medlemmer
Der blev budt velkommen til den fremmødte forsamling, det er mange år siden så mange var
samlet til en general forsamling. Især var det dejligt at se de mange aktive som var mødt op.
Antallet af fremmødte, var 53, hvoraf 42 var stemmeberettigede.
Pkt. 2 - Beretning fra Sportschef Jan Skaaning samt formanden Birthe Steenberg
Jan Skaaning valgte modsat tidligere ikke at gennemgå listen af flotte HIF resultater.
Der er nedsat to sportsudvalg, et for eliten og et for ungdommen da det er vigtigt der er en rød
tråd igennem træningen, således at de små kan se sig selv i fremtiden. Klubben skal have plads
til elite og bredde. Ved årsskiftet blev Helsingør kommune udnævnt til elitekommune, hvoraf
atletikken er en del af satsningsområdet sammen med fodbold, svømning, håndbånd og tennis.
HIFs ældste hold, børneholdet stopper til sommer, da vi ikke har en træner til at tage over efter
sommerferien. Hvis klubben ingen børn har, har klubben ingen fremtid. Klubbens elite er afhængig
af bredden i ungdomsatletikken. Ingen børn, ingen fremtid.
I ungdomsudvalget skal der arbejdes med hvad vi kan gøre så de små synes det er sjovt at gå til
atletik
I fremtiden vil vi fokusere på holdkampe, ungdomsturneringer og seniorrækkerne. Dette skal være
på tværs af trænere og aldersgruppe. I 2014 kan vi stille hold i P 13-15 og D 13-15 P 16-19 og D 1619 og senior herre (Desværre kan vi pt ikke stille et senior damehold)
Vi er på udkig efter holdkaptajner og forældre som kan hjælpe til.
Der vil i 2014 blive afholdt hyppige trænermøder.
Træningslejren går igen i år til Barcelona i Påsken. Fremover kunne bestyrelsen godt tænke sig en
mindre træningslejr for de mindre, så de ved hvad det indebærer at være væk hjemmefra.
Eventuelt nogle forældre kunne være behjælpelige med at arrangere og organisere, så man kan
holde omkostningerne nede. Vi skal favne alle i klubben på tværs af sportsgrene og eventuelt med
andre klubber, så der er trænere til alle atleter.

HIF atletik har genindført uddelingen af sportspriser. De blev uddelt således
Alexandre Guidje for bedste mandlige sportspræstation
• 400 meter hæk i tiden 53,91 som blev sat ved DT Kvalmatch i Skive 7. september som
udløste 945 point i forhold til det Internationale Atletikforbunds pointtabel
May Zerzut for bedste kvindelige sportspræsentation
• 100 meter hæk i tiden 14.65 som blev sat ved Copenhagen Open i Hvidovre 15. juni som
udløste 955 point i forhold til det Internationale Atletikforbunds pointtabel
Klaus Heltbech fik årets veteranpris. Klaus stiller op til VM i Budapest senere på måneden
Mikkel Eggert Strand modtog årets ungdomspris som er indstillet af trænerne og valgt af
bestyrelsen. Der er ikke nødvendigvis tale om en præstationsrelateret pris. Agens Rold og Mathias
Mørk var også indstillet på baggrund af deres flotte resultater i 2013.
HIF æres pokal blev givet til John Odgaard for mange års trofast og ihærdigt tjeneste.
Fælles for alle pokalerne er, at der er tale om vandrepokaler, som skal afleveres retur til klubben i
januar måned 2015, således at de kan gøres klar til 2014 vinderne. Bestyrelsen vil gerne finde en
pokal til de mindste udøvere som kan blive indstiftet næste år.
Formandens beretning kan læses andetsteds.
Der var ingen spørgsmål til beretningerne som er enstemmigt vedtaget.
Pkt. 3 – Regnskab og budget v/ Viggo Svenningsen
Viggo omdelte det trykte regnskab med årsregnskab og budget og gennemgik det nærmere og
kommenterede de enkelte poster.
Efter klubben sidste år indførte brugerbetaling af startlicenser og startpenge har det resulteret i et
lille overskud på klubbens konto.
Egenbetalingen igangsatte igen en debat om hvorvidt klubben skal opkræve startpenge og
licenser. Det tærer en del på klubbens ressourcer. Alle har stort set indbetalt start og licenspenge
for sidste sæson.
Alternativt skal man se på sammensætningen af kontingentet. Kontingentet fastsættes af
bestyrelsen og bestyrelsen opfordres til at lave et oplæg om kontingent til videre drøftelse,
således at man kan beslutte hvordan det skal være i fremtiden. Pensionisterne betaler mindre end
andre medlemmer, og det kan der eventuelt laves om.
Vi kan ikke hæve kontingentet for motionisterne, da de ellers vil søge til et af de omkringliggende
fitnesscentre. Men filosofien er, at dem der får mest skal også skal betale mest. Men det er vigtigt
at vi ikke ender som en brugerbetalings klub.

Der blev endnu engang fastslået at der ikke er nogle aktive som får tilskud til træningslejr og der er
egenbetaling på 350,- per overnatning i forbindelse med turneringer (DM)
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget
Pkt. 4 – Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag
Pkt. 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen
Formand Birthe Steenberg – ikke på valg
Kasserer Viggo Svenningsen – modtager genvalg – Genvalgt
Jan Skaaning, Sportschef – modtager valg – Genvalgt
Annemette Licht-Larsen, Sekretær – modtager valg – Genvalgt
Simon Mørk – på valg - modtager ikke genvalg
Anders Vinther, 1. Suppleant, – på valg - modtager ikke genvalg
2. Suppleant, Vakant
Der var tre af de tilstedeværende som ønskede at stille op til HIF bestyrelse – tak for det. De tre
kandidater lavede en kort præsentation
Det er første gang i 40 år at der har været kampafstemning. Der blev afgivet 42 stemmer
Alexandre Guidje – 21 stemmer
Torbjørn Strand – 11 stemmer
Peter Knudsen – 8 stemmer
Der blev afgivet 2 blanke stemmer
Alexander Guidje blev valgt til bestyrelsen og Peter og Torbjørn har accepteret at være
suppleanter.
Pkt. 5 – Valg af revisor
Revisor Flemming Rønne var villig til genvalg og blev valgt.
Revisorsuppleant er fortsat vakant
Pkt. 6 – Eventuelt
Klubtøjet er ikke optimalt, Craft er ikke leveringsdygtige og ikke med gode pasforme. Mange har
købt tøj andet steds fra og selv sørget for tryk. Viggo er ved at forhandle en ny aftale som måske
kan indbefatte nyt klubtøj. Bestyrelsen arbejder videre med et nyt oplæg og Viggo tager kontakt til
Karoline og andre daglige udøver som bruger tøjet for at få deres tilbagemeldinger.

Formanden fik ros for sin fremlægning. Det blev foreslået at man skal gå de gamle medlemslister
igennem for at finde efterlønner og pensionister som gerne vil hjælpe og som har tid til at hjælpe.
Skønt at se så mange til general forsamlingen. Der opfordres til et ordentligt samarbejde mellem
trænere og bestyrelse for at undgå meget snak i krogene. Jacek opfordrer til at få renset luften.
Der er nogle som mener at motionisterne føler sig snydt i forhold til altetikkerne. Bestyrelsen har
dog været i kontakt med motionisterne og de ønsker ikke at være en del af bestyrelsen og vil
gerne passe sig selv. Det blev dog slået fast at vi er glade for motionisterne, men vi er en
atletikklub og det forsætter vi med. Den kommende bestyrelse vil have fokus på motionisterne.
HIF har tidligere fået et tilbud om at besøge Ballerup atletikklub, så man kan se hvordan de driver
deres klub. Bestyrelsen valgte at arbejde med klubudviklingensforløbet i 2013 og få det afsluttet
inden der blev taget stilling til hvilken klub HIF skal sammenligne sig med.
Fint at have unge aktive med i bestyrelsen, så tillykke til Alexandre
Tak for god ro og orden.
Slut kl. 21.00 – tak til de fremmødte
Referent: Annemette Holze Licht-Larsen

