
 
 

Er der en fremtid for HOIF?  
   

I sidste uge var 45 personer fra Hou samlet for at 

afdække, hvad Hou-borgerne egentlig synes er vigtig i 

forhold til fremtiden. Er der behov for HOIF? Vil Hou 
gerne have en frivillig drevet idrætsforening? Eller er det 

måske nemmere bare at betale sig til alle fritidstilbud?  

   

De 45 personer, 30 voksne og 15 børn, 

blev på mødet i første omgang mødt af 

Abdul Hantout, en underholdende og 

medrivende artist, der fik udfordret både 

børn og voksnes evner i cirkusakrobatik, 

gøgleri, menneskepyramider og 

jonglering. En god opvarmning til en god 

debat om fremtidens frivillige forening. 

Mens de voksne fortsatte med at snakke, 
gik børnene med Abdul ud i hallen, hvor 

der var masser af plads til at fortsætte 

med underholdningen. I mødelokalet 

åbnede HOIF bestyrelsen debatten med at ridse situationen op, 

set med bestyrelsens øjne.  

   

- Vi må jo erkende, at mange gerne vil fællesskabet, men når 

det bliver et forpligtende fællesskab, der hvor man skal yde for 

at nyde, der hvor man skal indgå i en konstellation, hvis 

opgave det er at drive noget, så er vi som forening udfordret, 

fortæller HOIF’s formand, Bjarne Bang Jensen, der på mødet 

blandt andet kunne fortælle, at bestyrelsen ikke er fuldtallig og 
tillige er der flere af idrætsforeningens aktivitetsudvalg, der 

mangler ressourcer, fx håndbold og badminton.  

   

Det var ikke målet med mødet, at de fremmødte skulle melde 

aktivt ind på nogle af de poster og opgaver, der pt. ikke er 

besatte. Bestyrelsens primære ønske var at få en debat om, 

hvordan vi, som hele Hou-området, ser idrætsforeningens rolle 



i fremtiden. Den nuværende bestyrelse vil gerne arbejde for en 

idrætsforening baseret på fællesskab og frivillig arbejdskraft.  

   

- Vi vil i bestyrelsen gerne arbejde for en forening, der er båret 

af et forpligtende fællesskab og frivillig arbejdskraft, men hvis 

medlemmerne ikke ønsker det, hvis Hou-området ikke ønsker 

det, så vil bestyrelsen jo ikke komme ret langt i sit arbejde, 

konstaterer Bjarne Bang Jensen, der fortæller, at bestyrelsen 

ret beset har været i tvivl, da det er meget svært at rekruttere 

nye frivillige, der vil arbejde med foreningsledelse i fx 

bestyrelse og udvalg.  

   
Nogen egentlig konklusion kom der ikke på mødet, der var dog 

bred enighed om, at HOIF fortsat skal bestå på basis af 

forpligtende fællesskab og frivillighed. Det betyder dog ikke, at 

HOIF blot skal fortsætte i al fremtid med de samme aktiviteter, 

samme kontingentformer og strukturer. Samfundet ændrer sig 

og bestyrelsen skal naturligvis være opmærksom på, at 

foreningens tilbud og strukturer følger med udviklingen.  

   

Hvis der sidder nogen i Hou-området, som ikke havde 

mulighed for at deltage i debatmødet, så er alle stadig meget 

velkomne til at komme med input. Folk er velkomne til at 

kontakte HOIF’s formand, Bjarne Bang Jensen 
på formand@hoif.dk. Alle er også velkomne til at sende en 

besked eller lave en kommentar på HOIF’s Facebook-

side, www.facebook.com/houif.  

besked eller lave en kommentar på HOIF’s Facebook-

side, www.facebook.com/houif. 
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