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Årsberetning af formanden for 2018 Hvalsø IF Fodbold
Det er nu 2 år siden, jeg blev valgt som formand for HIF, og jeg synes, vi i den periode har "vedligeholdt" det gode
fundament, der er i klubben, og har fået bygget forskelligt nyt på. Men allerførst vil jeg gerne udtrykke stolthed og
benovelse over at opleve på første hånd, hvor mange fantastiske mennesker, der er i HIF, og hvilket enormt flot ind
sats de alle yder i klubben. Der er simpelthen en masse personer, der gør noget godt for rigtigt mange andre menne
sker, og det er fantastisk atvære en del af dette. Ud over den store indsats, der gøres af trænere, holdledere og andre,
der hjælper til omkring alle vores hold og klubben, er der mange andre, der gør rigtig meget i det "skjulte". Det
"skjulte" skal forstås således, at det først er synligt for alle andre, når det ikke bliver gjort. Det er mennesker, der
bruger rigtig mange tim er i klubben. De fleste gør det uden nogen form for betaling. Jeg tænker på f.eks på Annette,
Per, Bruno Rasmussen, Per Møller, Dean, Brian, "Kridterbanden", "Klogehjørnet", Jesper Fisher og Jan i forbindelse
med hallen og styring af tider mv. Også "Agnes" og naturligvis alle de mange trænere, holdledere og andre, der bare
hjælper til. Det er fantastisk at være en del af dette.
Seniorafdelingen. Sportsligt har 2018 været et af de bedste år i mange år. Klubbens Seniorformand siger det meget
præcist: "En meget stærk seniorafdeling: 5 trænende hold, 1 oidboys, 3 veteranmandskaber, Fodbold Fitness, 64+
fodbold sammen med Ældresagen og endelig et 64+ turneringshold pr. april 2019". 12 holdgrupperinger - siger også
en hel del om, at vi med gode trænere-/og ledere - har fa t i noget rigtigt godt og givende. Desværre ingen oprykninger
i 2018, men mange hold ligger med i toppen, så det bliver et spændende forår".
Dame senior har et flot antal aktive medlemmer, og der samme for old giris, der har oplevet en stor tilgang ude fra,
ikke mindst takket vare Claus Olsen's indsats, og så er de også så småt er begyndt at spille kampe.
Ungdomssiden. Mere end 10 tilmeldte ungdomshold i til forårsturneringen og hertil komme de yngste hold der tilmeldes fra stævne til stævne (3 og 5 mands stævner). Desuden har vi indgået holdsamarbejdet omkring U16 drenge
med Lejre FC i håbet om sikre tilbud til disse drenge også fremadrettet, da vi ved at mange tager på efterskole og i
den periode er meget lidt tilgængelige for klubfodbold. Traditionen tro var Søndersø Cup igen i 2018 et pænt tilløbs
stykke med ca. 70 ungdomsspillere fra HIF. Søndersø er et godt stævne som bidrager dels til den fodboldmæssige
udvikling men i særdeleshed til det sammenhold på tværs af HIF's hold og dels med udvikling af de sociale egenskaber.
Vi vurderer hvert år om der er tilstrækkelig opbakning fra mange hold i klubben til at vi deltager. Tak til Helle for stå
for planlægning og koordinering af det. Derudover har vi også haft flere pigespillere med til DBU Sjælland-samlinger,
hvor de på fornem vis har repræsenteret dem selv og klubben på vej mod et ungdomslandshold.
Hvalsø Cup blev igen i 2019 afviklet, men i ny form: Stævnet er ændret til: "Lejre Kommune Mesterskab", og stævnet
forløb faktisk ganske flo t med ca. 60 tilmeldte hold fra kommunen og kåring af 12 nye kommunemestre i indendørs
foldbold.
For 27. gang blev DBU's fodboldskole afviklet med deltagelse af ca. 160 aktive drenge og piger med stor succes med
ledelse af skoleleder Jens Folman, assisteret af Lars Jensen og 20 trænere og trænerassistenter, hvoraf mange er fra
HIF.
Den økonomiske udvikling var i 2018 positiv. En kort gennemgang af økonomien vil blive præsenteret efterfølgende,
men jeg vil lige nævne, at kiosken har givet et ganske pænt overskud takket være en ekstraordinær indsats af Annette
og hendes team.
Bestyrelsen har foretaget en revision og opdatering af HIF fondens vedtægter og tilpasset den til 2018 og bestyrelsen
har i år doneret 10.000 til fonden.
Sponsorer: Flot indsats af Poul "Tøj" omkring sponsorarbejdet, ikke mindst fordi opvisningsbane ikke har været til
gængelig i hele 2018, og dermed har promovering af sponsorer til kampe ikke været det samme, som hvis banen
havde været i brug. Tak til alle vores sponsorer for at støtte HIF.
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Klub og bane aktiviteter: En imponerende indsats af de ansvarlige for bane og klubhus (Per, Bruno, Dean, Brian, Ni
colaj, Bager, Annette, Kridterbanden, Agnes og andre der giver en hånd med). De har gjort at vi er kommet fornuftigt
igennem træningspas og kampafvikling, selv med opvisningsbanen ude af drift. Det var fantastisk flot, at vi kunne
samle nok penge ind - på under 24 timer - til en hjertestarter. Den hænger på klubhuset, og der blev i den sammen
hæng også afholdt førstehjælpskursus i august. 11 HIF træner/ledere deltog.
Kommunikation til og fra klubben. I 2018 har HIF's tilstedeværelse på diverse sociale medier også været i fokus, og
der er arbejdet med, hvordan vi kan fortælle mere om de mange tilbud HIF har samt hvilke initiativer klubben sætter
i søen. Dette også med et ønske om mere synlighed omkring bestyrelsens arbejde og de udfordringer, vi har brug for
hjælp til, herunder bl.a. når vi mangler nye trænere. De sociale medier har været brugt som en god informationskanal
til og fra medlemmer, ledere og andre omkring klubben. Det vil vi arbejde videre med i 2019.
I 2018 har vi udover den "daglige" normale d rift også arbejdet med:
®

Lejre Idrætsunion - Jens Nielsen medlem af bestyrelsen

•

Folkeoplysningsudvalget-Jens Nielsen er valgt ind for HIF

•

Samarbejdsaftale med FC Roskilde - Spiller og trænerudvikling

•

Afholdt DBU's B l trænerkursus hvor mere end 10 Hvalsø trænere deltog

•

HIF Web shop på www.hvalsoeif.dk med HIF spiller og træningstøj samt forskelligt merchandise

•

Billedekspressen - Gratis billeder af spillere, trænere og ledere i HIF

•

Street fodbold - Tilbud of afvikling via DGI i vinterferien

•

Samarbejde med Hvalsø Skole - Fodboldtræning fra august for 4.-5. klasser i skoletiden 2 gange ugentligt

•

HIF loppemarked i hallen var en stor succes - det vil også blive afholdt i 2019

•

Nye spillerbokse etableret på den gamle opvisningsbane (de gamle spillerbokse bliver flyttet til bane 2 og 3).
Udbygning af terrassen ved klubhuset som forsat er i gang

Tiltag og områder som vi arbejder videre med i 2019:
•

Lejre Idrætsunion

•

Samarbejdet med FC Roskilde - Spiller og trænerudvikling

•

Samarbejde med Hvalsø Skole - Fodboldtræning i skoletiden

•

HIF loppemarked i Hvalsø Hallerne

•

Diverse forbedringer omkring klubhuset

•

Deltagelse i Søndersø Cup eller lignende stævner

•

Billedekspressen - Gratis billeder af spillere, trænere og ledere i HIF

•

"Genåbning" af den nye opvisningsbanen

•

Undersøge mulighederne for etablering af e-sport i klubregi

•

Etablering af relevant og nødvendige holdsamarbejder med andre lokale klubber.

•

Søger fonde og andre til etablering af multibane ved klubhuset.

Lejre kommune har vedtaget, at harmonisere driftsaftalerne med foreningerne. Vi frygter at harmoniseringen bliver
med laveste fællesnævner, så der kan komme besparelser i kommunekassen. Vi kan frygte, at den aftale vi har med
kommunen bliver ringere for klubben i fremtiden. Men vi må se, hvad der sker.
Alt i alt var 2018 et godt år for HIF, og vi forventer at 2019 bliver på samme eller bedre niveau. Endnu en gang tak til
alle frivillige i og omkring klubben. Uden jer og jeres indsats ingen k lu b -ta k .

Jakob Hermansen
Formand for Hvalsø IF Fodbold
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Hvalsø Idrætsforening - Fodbold
Regnskab 2018
2018
Indtægter Betegnelse

Regnskab

Kontingent
Tilskud - Lejre Kommune
Arrangementer/overført fra kiosk
Kiosk
Sponsorer
Div. indtægter (herunder renter)
Entre m.v

Udgifter

2018
Budget

2017
Regnskab

2019
Budget

325.800,00 375.390,00
448.513,52 412.000,00
18.525,62 35.000,00
79.976,91 40.000,00
104.591,96 85.000,00
0,00
0,00

345.975,00 353.550,00
422.575,98 437.000,00
40.667,14 25.000,00
80.089,52 60.000,00
91.053,18 100.000,00
0,00
13,50
0,00
0,00

977.408,01

947.390,00

980.374,32 975.550,00

439.947,79 434.000,00
203.127,46 201.000,00
169.488,62 156.700,00
52.950,43 55.500,00
25.500,00 20.000,00
0,00
0,00

441.481,42 444.000,00
218.025,21 205.500,00
142.568,94 171.700,00
53.342,79 76.000,00
15.500,00 10.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.293,83

891.014,30

867.200,00

869.624,53 907.200,00

17.474,88
1.900,00
17.301,70
6.000,00
6.204,46
33.100,00

10.000,00
15.000,00
7.000,00
12.000,00
4.200,00
30.000,00

31.531,60
21.300,00
4.359,00
20.000,00
5.732,49
27.454,49

15.000,00
0,00
10.000,00
12.000,00
4.200,00
25.000,00

81.981,04

78.200,00

110.377,58

66.200,00

-

-

Tilskudsberettigede

Lønninger
Driftsudgifter
Turneringsudgifter
Administration
Ungdomsrejser
Tab på debitorer
Kassedifference/øreafrunding

Ikkedilskudsberettigede

Driftsudgifter
Turneringsudgifter - bøder
Repræsentation
Arrangementer/afslutninger/jubilæum
Diverse gebyrer under finansielle poster
Rådighedsbeløb

Indtæ gter
Udgifter
Resultat

977.408,01 947.390,00
972.995,34 945.400,00
4.412,67

Overskud

Side 1

1.990,00

Overskud

980.374,32 975.550,00
980.002,11 973.400,00
372,21

Overskud

2.150,00

Overskud
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Status 2018

Hvalsø Idrætsforening - Fodbold
Status 2018
Aktiver

Passiver

Kontantkasse
SparNord
Kiosk - bank/kasse
Sponsorudvalg beholdning
Drift konto - Spar Nord
Periode afgrænsning/ Hensættelser
Varelager Kiosk
Andre tilgodehavender
SparNord Fond

0,00
226.047,35
163.676,59
15.042,37
5.894,98
-94.653,25
2.000,00
14.923,00
40.565,09

A ktiver i alt

373.496,13

Forældreforeningen
Hvalsø IF Fond
Gæld i alt

Egenkapital
294.542,99
Primo
Overført driftsresultat
4.412,67
298.955,66
Ultimo
Sponsorudvalget
Passiver i alt

Bruno Rasmus:
Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Side 2

24.516,03
50.026,44

0,00
373.498,13

