
HØST IF Generalforsamling 2023 

Bestyrelsens beretning 

 

• HØST Hallen udvidelse med HØST Huset:  nye konfirmandlokaler, aktivitetssal, mødelokale 

og køkkenfaciliteter. 

Vi kan nu glædes over den ekstra plads i nye lokaler og med endelig ibrugtagning af vores 

nye aktivitetslokale i starten af året.  

Det har været en lang proces og mangeårig kamp at nå i mål med projektet - men når vi nu 

står her på den anden side er det meste glemt og vi kan kigge fremad. 

Der skal dog lige lidt tilvænning og justeringer til i den faste ugeplan for at det fungerer mere 

optimalt i hverdagen. Fra den kommende indendørssæson 2023/24 vil muligheden for bedre 

udnyttelse helt sikkert gøre at mange ting falder mere på plads. Desuden mangler der forsat 

flytning og ophængning inventar samt opbevaring til de aktiviteter som primært benytter 

lokalet. Vi ser dog frem til at Favrskov Mesterskaberne den kommende weekend med brug 

af den ekstraplads i fx konfirmandsale til spillere, trænere og forældre - det er helt sikkert 

noget vi kan mærke når hallen er fyldt til randen med udøvere, trænere, forældre m.fl.  

• Medlemstal fortsat stigning- mindre stigning I forhold til de seneste år.  

Tilbage på niveau for 2018. 

701 i 2022, 651 I 2021, 653 I 2020, 619 I 2019, 709 I 2018 

Det tegner godt for fremtiden og vil helt sikkert være noget vi ser i takt med at udbygningen 

af området med nye udstykninger og i første omgang fremføring af fjernvarme og cykelsti til 

Hadbjerg. Ligeledes med plads til nye aktiviteter i både hal og aktivitetssale. 

• Samling af bank aktiviteter Alt er nu samlet hos Sparekassen Kronjylland. Sparer gebyrer og 

giver tættere samarbejde til Sparekassen Kronjylland. Fx som ved sponsorat ifbm. HØST 

Huset og ved Favrskov Mesterskaber i Indendørsfodbold. 

Der er ikke længere samme behov for flere bankforbindelser som tidligere - det er blot en 

økonomisk byrde at have indestående fordelt flere steder. 

• Overdragelse af bogføring samt regnskab. Nu er det økonomiansvarlig der har hele opgaven 

både med de løbende betalinger og udlægshåndtering - samt bogføring og regnskab. 

Det skulle gerne i dette år medføre at der kan laven en tættere opfølgning 

• Gennemgang af forsikringer, grundet indbrud i container. Tillægs forsikringer til 

foreningsforsikringer igennem DGI oprettet. Hhv. erhvervsforsikring (brand, tyveri, netbank) 

samt bestyrelsesansvar.  



Idrættens forsikringer (igennem DGI) dækker: 

Dækker alle, der udfører et frivilligt arbejde for foreningen. 

o Arbejdsskadeforsikring, Ansvarsforsikring, Retshjælp, Rejseforsikring, Psykologisk 

krisehjælp 

Udøvere skal selv tegne en ansvars- og ulykkesforsikring, hvis de vil være dækket i deres 

fritid. 

• Ny kiosk frivillige hold startet op i efteråret. I første omgang har fokus været indendørs 

fodboldstævner hvor vi både afholder stævne i samarbejde med DBU, HSK og vores eget 

Favrskov Mesterskab i indendørsfodbold. Håber vi på sigt kan  

Stor tak til Doris og Bent for mange års arbejde især i fodboldafdelingen og som pensionist 

hjælpere. Når sådanne ildsjæle og kræfter forsvinder mærker man 

• Sponsorudvalget 

I det forgangne år er det igen kommer struktur og opfølgning på vores sponsorer, i stærkt 

samarbejde med Simon Buus Olsen. Det være sig både til vores faste sponsorer, 

skiltesponsorer m.fl. Men også som primus motor til Comedy Night i efteråret, hvor 

arrangementet under ELRO dage med ca. 200 deltagere havde en fantastisk aften med 3 

underholdende komikere, hvilket gav et flot overskud på 25.000 kr.  

Der skal herfra lyde en stor tak til Simon for hans arrangement til hans barndomsklub. 

• Samarbejde 

Godt samarbejde har der også været med Ødum-Hadbjerg Menighedsråd ifbm. opførsel af 

HØST Huset og generelt i HØST området omring vores fantastiske blad der forsat udkommer 

10 gange om året.  

Svært er det dog i samarbejde med skolen med mange aflyste møder og fortsatte 

udfordringer med den kommunale rengøring af hallen. Vi er desværre løbende nødt til at 

bruge rigtig meget tid på opfølgning og indmelding, for at få vores dagligdag til at fungere i 

vores omgivelser i HØST Hallen. 

• Tak 

Sidst skal der lyde en stor tak til alle vores frivillige, trænere og ledere i HØST IF. 

Uden alle jer var den ingen forening, ingen aktiviteter og intet samlingssted for motion og 

fællesskab i HØST. 
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