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Året 2018 var for bestyrelsen præget af en større udskiftning, både planlagt og 

samtidig også en tragisk omstændighed der jo kom bag på os alle sammen.  

Denne udskiftning satte sit præg på mange af de faste opgaver som blev til 

mere adhoc og ikke kendte opgaver, hvor information eller omfang først skulle 

findes frem inden de kunne udføres.  

Foreningen HØST IF har dog heldigvis en opbygning med selvstændige 

aktiviteter og udvalg som alle meget selvkørende, hvilket sikrer at udbud og 

afvikling af idrætsaktiviteter fungerer til alle medlemmers og lokalsamfundets 

nytte og gavn. Til stor glæde kunne HØST IF endda i efteråret starte floorball 

op som et nyt spændende tilbud – hvilket der blev taget rigtig god imod af ca. 

20 nye medlemmer. Floorball er i Danmark i eksplosiv vækst gennem de 

seneste par år, så det er dejligt at se at vi som forening kan være med endda 

som en af de få foreninger med dette i Favrskov. 

Samarbejdet med Hadbjerg skole har i 2018 også været præget at ændringer, 

da Niels Fensby efter 23 år som skoleleder gik på pension. Den daglige drift, 

faste kontakt med møder og dialog om bl.a. rengøring, mangler m.m. har dog 

fungeret uden problemer. Nick Pedersen er startet som nye skoleder og har 

taget positiv del i samarbejdet, hvor vi bl.a. netop er ved at afslutte det længe 

ventede projekt med ventilation i HØST Hallen og den øvrige lokaler. Et projekt 

der forhåbentlig skal stå sin første prøve ved afviklingen af det kommende 

Favrskovmesterskab i indendørsfodbold. 

Samarbejde har der også været med menighedsrådet i Ødum/Hadbjerg, som 

ved projektopstart for at nyt konfirmandhus inviterede de lokale foreninger til 

at deltage for at så mange som muligt kunne få glæde og gavn af nogle nye 

lokaler. HØST IF var hurtig til at melde sig på banen, da vi allerede var ved at 

klargøre et projekt med udvidelse af aktivitetsareal til HØST Hallen – så dette 

så vi som en mulighed for mere ud af vores økonomiske midler, både egne og 

kommunens som er afsat på budget for 2019. I samarbejdet har også været 

Hadbjerg skole med Nick som ny skoleleder, der også kunne se en mulighed for 

dem med flere lokaler tæt på skolen. 

Som ved tidligere projekter – her tænker jeg fx på byggeriet af HØST Hallen og 

efterfølgende udvidelse, er det et stor arbejde, interne kampe og nogle gange 



kommunalt bureaukrati som skal gå op. Alle parter har dog været positivt 

indstillet og fundet frem til at tænke det som et projekt. Næste skridt for 

projektgruppen er yderligere møder med kommunen omkring tilpassede 

tegninger og fastlæggelse af projektøkonomi. 

Projektgruppen har ligeledes inviterer til informationsmøde mandag den 25. 

februar på Hadbjerg skole, hvor alle har mulighed for at møde op og høre 

nærmere om tiltænkt anvendelse og projektets aktuelle status. 

Året 2019 er kommet godt i gang i HØST IF, med masser af aktivitet både 

indendørs i hallen men også udendørs grundet den milde vinter. 

Forhåbentlig kommer der i 2019 også gang i byggeriet med yderligere 

udvidelse, så foreningen fremover kan tilbyder nye og flere aktivitets tilbud 

eller frigøre haltider til de aktiviteter som måtte have brug for plads her. 

Især ved stævner og arrangementer vil opholdsplads give os nogle helt nye 

muligheder.  
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