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2019 var en rigtig fint år i HØST IF både i forhold til aktiviteter og rent 

økonomisk. En mindre fremgang i medlemstal i forhold til de seneste par år - 

især når man fraregner det klubtilbud som blev udbudt år tilbage. Ligeledes et 

økonomisk pænt resultat som kan præsenteres på et efterfølgende punkt her 

på generalforsamlingen. 

De fleste aktiviteter har god tilslutning af både nye og eksisterende 

medlemmer, som gør brug af forenings tilbud til alle aldersgrupper. Idræts 

tilbud til glæde for lokalsamfundets aktive familier og øvrige borgere – og til at 

tiltrække nye tilflyttere til HØST området. 

Et nyt tiltag er endda startet op med en mindre pensionist gruppe, som mødes 

hver torsdag formiddag over en bid brød og en kop kaffe. Her klares små og 

store opgaver som ellers ikke vil blive udført eller måske skubbet til andre.  

Dette er med til at fastholde både tidligere og forsat aktive medlemmer, holde 

en kontakt til foreningslivet udover idrætten, samt gøre brug af fagfolk og 

andre med hænderne skruet rigtig på.  

En stor tak til alle de frivillige i HØST IF. Udvalgsformænd, trænere, 

hjælpetrænere, forældre og øvrige som giver en hånd hen over året. 

Uden alle jer var det ikke muligt  

Året 2020 er allerede kommet godt i gang i, med masser af aktivitet både 

indendørs i hallen, men også udendørs pga. den milde vinter. 

Året 2020 bliver forhåbentlig også året med opstart af byggeriet for yderligere 

udvidelse af aktivitetsareal sammen med menighedsrådet. Dette så vi i 

foreningen fremover kan tilbyde nye og flere aktivitetstilbud, frigøre haltider til 

de aktiviteter som måtte have brug for plads her. 

Især når vi lægger gulv til stævner, arrangementer og ønsker andre aktiviteter 

vil den ekstra opholdsplads give os nogle helt nye muligheder.  

Året markerer også 10 år med HØST hallen og dermed fusionen af Gymo og 

ØHG. Netop i den kommende weekend afholdes for 10. gang 

Favrskovmesterskaberne i indendørsfodbold – et stævne som blev muligt med 



tilblivelsen af HØST hallen. I løbet af året vil det blive fejret i forbindelse med 

stævner og arrangementer som afholdes. 

Jeg vil derfor slutte af med at vi sammen udbringer et trefoldigt leve for HØST 

IF. 
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