Afdelingsmøde i HI´s fodboldafdeling 2017.

Torsdag den 14. december 2017 kl. 10:30
Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Valg af sekretær.
3: Afdelingslederens beretning.
4: Indkomne forslag.
5: Valg af afdelingsleder
6: Eventuelt.
Med Venlig Hilsen

Bent Ole Nielsen
Afdelingsleder, HI-fodbold.
1: Valg af dirigent.
John Pagh blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og konstaterede at mødet var indkaldt efter HI`s vedtægter.
2: Valg af sekretær.
Tony Kim Andersen blev foreslået og valgt som sekretær.
3: Afdelingslederens beretning.
Velkommen til dette års afdelingsmøde og det er dejligt at se så mange nye ansigter, særlig velkomst
skal der lyde til HI´s formand kunne sætte tid af til at komme, trods et stort arbejdspres
Jernbane fritid:
Jernbanemesterskabet indendørs blev som sædvanlig afholdt i Nyborg sammen med fællesstævnet i
marts Der var ikke andre klubber som deltog, det kan man have sine meningerne om. Som
afdelingsleder i HI synes jeg det er for ringe at der ikke deltager hold fra vest. Så resultaterne var givet
på forhånd at det var HI hold der løb med det hele.
Jernbanemesterskabet udendørs som i år blev afholdt på en dejlig solskinsdag i København lørdag d.26.
august. HI deltog med 4 hold, HI vandt det hele. Men det var også på en ”billig” baggrund, der var ikke
andre klubber end HI der stillede op. Stævne var også udtagelse til Jernbane-fritids landshold.
Efter kampene var det tid til præmie overrækkelse til de tre første hold. Herefter var der hyggeligt
samvær med det” store grill party ” som Repræsentanterne fra Jernbane fritid have arrangeret.
Jernbanemesterskabet futsal blev også afholdt i Nyborg d. 11. nov. og igen kun med HI hold så
resultaterne var givet HI løb med det hele. Men rygterne siger at man vil forsøge at flytte futsal til
Storkøbenhavn. Så vil jeg håbe at HI kan stille endnu flere hold.
FSKBH:
Udendørsturneringen er nu afsluttet med følgende resultater:
Senior sluttede som nr. 7.(9 hold i rækken) Holdet har desværre trukket sig i 7 kampe.
Oldboys sluttede som nr. 6 (7hold i rækken) trukket sig fra 3 kampe.
Superoldboys sluttede som nr. 7 (10 hold i rækken) holdet deltog også i FSKBH cuppen.
Master blev nr.3 (7 hold i rækken)

Det var alt fra fodbold.
Herefter blev den mundtlige beretning åbnet for almindelig behandling. Der var ingen kommentar til
afdelingslederens beretning som så blev godkendt uden bemærkninger.

4: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag
5: Valg af afdelingsleder
Bent Ole Nielsen blev opfordret til genvalg som afdelingsleder i fodboldafdelingen.
Da der ikke var andre forslag blev Bent Ole Nielsen genvalgt som afdelingsleder for en periode af 2 år.
6: Eventuelt.
Bent Ole:
De sidste mange år har der kun været et hold tilmeldt indendørsfodbold under FSKBH, undrede sig over
der ikke er flere som vil spille i Øbro-Hallen.
FSKBH udendørs, vi er sikker på at der stiller 3 hold op som er følgende, Oldboys – Super Oldboys samt i
Masterrækken. Holdet fra Helgoland har skiftet holdleder, så der kommer muligvis et hold derude fra
men det skal gøres på en helt anden måde end hidtil hvor man ud af min beretning kan se at de har
trukket sig fra 7 kampe.
Der var ikke flere bemærkninger fra lokalet hvorefter afdelingslederen rejste sig op og gav HI fodbold et
trefoldigt leve. Herefter begav man sig imod den Gl. Valbyhal for at afvikle klubmesterskabet i
indendørsfodbold.

Tony Kim Andersen
Sekretær.

