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Bestyrelsens beretning 

Året 2021 startede desværre men en forlænget nedlukning til ind i april. 

Herefter gradvis genåbning først for unge under 18 år, og fra maj også voksne til indendørs 

aktiviteter. Udendørs var det trods alt muligt at komme i gang i løbet af foråret, så nogle 

aktiviteter kunne heldigvis flyttes udfor så nogle medlemmer kunne får lidt ud af deres 

betalte kontingent. 

Desværre gik det også ud over planlagte stævner, gymnastikskole, Favrskov mesterskaberne 

og andre arrangementer der enten måtte aflyses eller flyttes grunder restriktioner og 

forsamlingsforbud. 

Generalforsamlingen lykkedes det at få afviklet i maj – hvor vi fik sagt farvel til Sis efter 

mange aktive år i foreningen. Rikke tog over på økonomiposten og har gjort en stor indsats 

for at sætte sit præg og rutiner på plads.  

Igennem hele året har det været stor aktivitet i byggeudvalget med faste møder ofte hver 

uge, og i juli lykkedes det at få gennemført licitation på projektet som var en stor milepæl 

efter mange års arbejde for at kunne realisere et fælles projekt sammen med 

Menighedsrådet, Favrskov Kommune og HØST IF. 

Det viste sig dog endnu engang at nye udfordringer og forhindringer stor i vejen, 

prisstigninger, samarbejdsaftaler, grundkøb – inden den valgte entreprenør Hvorslev 

Byggefirma kunne komme så langt at byggeriet skulle til at begynde. 

Vi står nu tæt på den endelige opstart – men første spadestik gennemført for 1 uge siden, 

og med stor synlighed i både de trykte og online medier. Meget af dette fokus skyldes især 

det unikke samarbejde mellem kirken, frivillige foreninger og kommunen.  

En planlagt indvielse af HØST Huser, som den nye tilbygning allerede er blevet døbt, ser ud 

til at kunne afholdes i starten af september – men som så ofte før ved vi jo af det i sådanne 

projekter kan komme nye forsinkelser og uforudsete ting til. 

Vi kan alle i foreningen glæde os til at få mere plads til både de eksisterende og nye 

aktiviteter. Og ligeledes til at indgå og gøre plads til masser af liv i og omkring HØST Hallen. 

Og der er jo netop det vi kan i HØST området – et sammenhold som vi i HØST IF bidrager til 

med fællesskab, sport og idræts aktiviteter for alle aldersgrupper. 

2022 kan derfor kun blive et fantastisk år for HØST IF 


