
 

”Nye kandidater blev valgt ind”  

 

     
 

Onsdag aften afholdte Hou og Omegns Idrætsforening den årlige 

generalforsamling. Forud for generalforsamlingen havde foreningen annonceret, 
at det var vigtigt, at folk mødte op.  

Men det må konstateres, at der skal mere end vigtighed til at få foreningens 
medlemmer til at møde op på generalforsamlingen. Ud over bestyrelsen og 

dirigenten mødte der kun syv op for at høre nærmere om idrætsforeningens 
tilstand. –  

”Vi kan jo ikke ligefrem påstå, at vi havde et prangende fremmøde” konstaterer 

idrætsforeningens formand, Bjarne Bang Jensen, der også i sin 
formandsberetning var inde på foreningens udfordringer med at tiltrække 

frivillige til arbejdet i foreningen.  

Læs videre her: 

22-03-2018/Greta Nielsen 

Det er dog ikke kun på ledersiden, at det kniber med opbakningen. Det kniber 

også på medlemssiden. Antallet af medlemmer af HOIF er faldet med 13 % 
siden 2013. På børnesiden står det dog endnu værre til, her er antallet af 

medlemmer i aldersgruppen 0-12 år faldet med 22 % siden 2013.  

- HOIF har klart en udfordring på medlemssiden, hvilket med tydelighed kan ses 

i de faldende medlemstal, fortæller Bjarne Bang Jensen, der i sin beretning slog 
til lyd for vigtigheden af udvikling af nye aktiviteter. Siden efteråret har HOIF 

Håndbold fx arrangeret nogle succesrige NERF-aftener og senest har HOIF i 
samarbejde med Hou Hallen arrangeret Gamer-aftener, hvor børn, unge og 

voksne mødes for at spille mod hinanden på computeren. Første gang kom der 
10 spillere og anden gang kom der 20 spillere, der spillede fra fredag kl. 16 til 

lørdag morgen.    



- De tre Gamer-arrangementer er en prøveklud for en måske fremtidig aktivitet 
med e-sport i HOIF. En aktivitet der er i eksplosiv vækst i disse år, fortæller 

Bjarne Bang Jensen, der synes at når interessen for at spille er der, så kan 
spillet lige så godt foregå i HOIF-regi end hjemme og ofte enkeltvis.  

Medlemstilbagegangen kan i et vist omfang tilskrives omlægningen af 

juniorklubben og det faktum, at der ikke er født så mange børn.  

Blev der valgt nogen? 

Ingen generalforsamling uden valg – og i år var alle undtagen formanden på 

valg. Det var desværre ikke lykkedes bestyrelsen forud for generalforsamlingen 
at finde kandidater, der kunne og ville lade sig vælge. Men det ændrede sig 

heldigvis i løbet af selve generalforsamlingen.  

- Det er positivt, at vi fik to nye personer ind i bestyrelsen. Heidi Zülau blev 

valgt ind som medlem og Greta Nielsen blev valgt som suppleant, fortæller 
Bjarne Bang Jensen, der sammen med den øvrige bestyrelse fik forsamlingens 

bemyndigelse til selv at finde det bestyrelsesmedlem, som ikke blev valgt på 
generalforsamlingen.  

Idrætsforeningens bestyrelse består i det kommende år af Bjarne Bang Jensen, 

Peter Gordon, Birte Gerber og Heidi Zülau. Som suppleanter blev valgt Greta 
Nielsen og Anna Marie Christensen.  

Tak 

Bjarne Bang Jensen sluttede sin formandsberetning af med at takke en række af 
de personer, som i årets løb har ydet en indsats for HOIF.   

- Det er vigtigt, at vi husker at klappe hinanden på skulderne og takke for den 
store indsats der uge efter uge lægges for dagen, hvad enten det vores mange 

trænere, instruktører eller andre frivillige. Uden dem, ingen forening, siger 
Bjarne Bang Jensen, der også takkede HOIF’s støtteforening, der onsdag efter 

onsdag vinteren igennem arrangerer bankospil til fordel for ungdomsarbejdet i 
HOIF.” 

  

De to vedhæftede billeder er hhv. et fra selve generalforsamlingen og et af den 
nyvalgte bestyrelse, fra venstre: Peter Gordon, Bjarne Bang Jensen, Heidi 

Zülau, Birte Gerber, Greta Nielsen og Anna Marie Christensen. 

____ 

 


