Hovedstadens Jernbane-Idræt
Bestyrelsens beretning for 2020.
Bestyrelsens arbejde.
Der har siden sidste generalforsamling i 2020, været afholdt følgende bestyrelsesmøder, fællesmøder samt
repræsentantskabsmøde i FSKBH.
11.maj 2020, bestyrelsesmøde. (afviklet som et mailmøde).
11.maj 2020, fællesmøde. (aflyst)
22.juli 2020, bestyrelsesmøde.
30.september 2020, fællesmøde.
09.december 2020, bestyrelsesmøde.
12.december 2020, klubbens Jubilæumsarrangement. (aflyst)
24.januar 2021, fælles/budgetmøde. (aflyst)
24.februar 2021, bestyrelsesmøde. (aflyst)
24.februar 2021, generalforsamling. (udsat til den 31.maj 2021)
12.april 2021, bestyrelsesmøde.
31.maj 2021, bestyrelsesmøde.
31.maj 2021, generalforsamling.
samt
08.oktober 2020, repræsentantskabsmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn. (FSKBH).
30. – 31.oktober 2020, Dialogmøde i Jernbanefritid. (aflyst)
Medlemstallet:
Pr. 31.december 2019 havde vi 679 medlemmer fordelt på 651 aktive og 28 passive medlemmer og nu her
pr. 31.december 2020 var vi 645 medlemmer fordelt på 619 aktive samt 26 passive medlemmer, det vil
sige at vi i Hovedstadens Jernbane-Idræt på et år har mistet 34 medlemmer som er fordelt på 32 aktive og
2 passive. Det er aldrig sjovt at tabe medlemmer så derfor må vi op på hesten og se om vi kan vinde nye
medlemmer eller de udmeldte tilbage til klubben. Nu skal vi også have med at vi i HI også har været hårdt
ramt at denne Corona pandemi, som jo har betydet at alt har været lukket ned både hvad gælder udendørs
og i særdeleshed indendørsarrangementer. Det sidste stævne at vi i HI har deltaget i var ”Fællesstævnet
2020” i Nyborghallerne hvor Coronaen var begyndt sit indtog i lille Danmark. Det har også været utrolig
svært at starte op igen da der hele tiden er kommet nye restriktioner til, når man læser disse restriktioner,
er det næsten som at læse noget sort snak da det har været svært at holde rede på hvad man måtte og
ikke måtte da der næsten var regler for hver enkelt aktivitet.
På vores sidste generalforsamling i 2020 fik vi nedsat et udvalg som skulle kigge på hvordan vi kunne lave
et fællesarrangement for både DSB, Banedanmark og øvrige Jernbane relaterede virksomheder. Men det
endte ikke rigtigt som den helt store succes som vi i bestyrelsen havde regnet med, for da der var sat
datoer af til at det skulle løbe af stablen, så sendte virksomhederne personalet hjem så man skulle arbejde
hjemmefra for at holde smitten nede, så var grundlaget lige som ikke til stede for at gennemfører
arrangementerne. I forbindelse med dette arrangement kunne man søge tilskud igennem
Lokalforeningspuljen i Dansk Firma Idræts Forbund. Det skete med en ansøgning på 10.000.-kr. som vi fik
bevilget. Nu var gode råd jo dyre som man siger for disse penge skulle bruges inden den 30.september
2020 med en beretning tilbage til Dansk Firma Idræts Forbund om hvad man havde investeret i. Firma
Forbundet havde nu selv mange gode ideer, man kunne lave flyers og reklame standere men det var lidt
for dyrt at få lavet igennem dem så vi arbejdede videre med nogen af vores kontakter så vi kunne få en hel
del mere til de samme penge og det resulterede i at vi fik 6 stk. Roll-up med tryk i HI`s farver samt at vi fik

lavet 1200 stk. brochure á 12 sider i farver. Det er så vores intention at vi vil have dem stående på vores
arbejdspladser hvis vi kan få en tilladelse til det men igen i disse Corona tider må der ikke stå alt for meget
fremme rundt omkring, selv vores blade må ikke ligge på stuerne, endnu.
2020 var et år som vi havde set meget frem til da vi skulle afholde vores 60. års jubilæum den 12.december
2020, festudvalget havde lagt op til at der skulle være en fest (reception) som ville overgå meget af HI`s
historie men som så meget andet blev det desværre også aflyst, vi trak ellers tiden med en aflysning da vi
var så naive og troede at tiderne ændrede sig med forsamlings størrelsen, men det skete desværre ikke og
så var den eneste løsning en aflysning.
Det er jo lidt ærgerligt at vi til vores fællesmøde ikke får lidt respons tilbage fra en del af vores afdelinger
der er for mange som ikke fremsender en beretning om hvordan det står til, da det jo er på fællesmøderne
at vi kan vende alt hvad som rører sig i afdelingerne, så derfor er det besluttet at vi vil kræve at der bliver
afholdt afdelingsmøder i henhold til foreningens regler og der skal møde en person op fra bestyrelsen
(kontaktpersonen/eller en stedfortræder) til stede ved afdelingsmødet.
Vi har også fået lavet nogen web-mails som skulle gøre det nemmere at komme i kontakt med de
forskellige afdelingsledere. Det kan godt være lidt svært at huske de private/arbejdsmail, så derfor er der
lavet en mail til hver afdeling eks. Vis fodbold@hi-sport.dk eller formand@hi-sport.dk og så videre. Det
laver ikke om på at afdelingslederen får sin mail da de alle, dem som ønsker det videresendes til deres
egen mail.
Afdelingerne:
Vi har i HI altid rost vores afdelingsledere med at vi er heldige med at vi har så mange gode ledere som
laver et kæmpe arbejde for at få vores afdelinger til at køre for alles bedste. Det er derfor svært at
fremhæve en afdelingsleder men jeg vil med fare for at få en masse uvenner fremhæve vores cykelmand
som har lavet et fantastisk cykelprogram for et helt år, det er mange forskellige løb hvor der også er
kommet et MTB løb på kalenderen, en del af løbene er i samarbejde med Jernbanefritid. Det bliver også
lidt af et job at få folk tilbage til aktiviteten efter de har gået hjemme i snart et år og man er måske
stadigvæk bange for at blive smittet så derfor venter vi på at alle får stik nr. 2 (vaccination) så vi igen kan
omgås hinanden, men er bange for at det aldrig vil blive det samme som før pandemien. Der er jo nok
mange af de ting vi gør nu som kommer til at hænge ved.
Der er kommet en ekstra side på vores hjemmeside hvor vi vil opdatere ”kalender for kommende
arrangementer”, men det kræver jo også at webmesteren får invitationerne, ellers sker der jo af gode
grunde ingenting. Så man kan kun opfordre til at man holder øje med vores hjemmeside.
Økonomien:
Regnskabet for 2020 ser også i år rigtig godt ud men det skyldes at der ikke har været afholdt nogen
aktiviteter på grund af Covid 19. Der håbes på en snarlig genåbning så vi kan få gang i aktiviteterne igen.
Der er ligeledes udsendt budgetliste på de kommende udgifter til de enkelte afdelinger, som har haft
mulighed for at kommentere de tal der var foreslået af bestyrelsen. Der er derfor nu lagt et for alle
fornuftigt grundlag for de kommende aktiviteter i vores klub for året 2021.
Alt i alt, så ser beholdninger og forbruget fornuftigt ud, selvom jeg / vi godt ville have lidt mere gang i de
enkelte afdelinger, men det må vi så alle arbejde på kommer i det nye år for Hovedstadens Jernbane-Idræt.
HI-Nyhedsbrev / officielle medier:
Vi har vores Nyhedsbrev, som kører stille og roligt, sendes ud efter behov. En gang imellem kommer der
nyheder som kun bliver lagt på vores hjemmeside, www.hi-sport.dk så det kan godt betale sig at holde øje
med hjemmesiden. Ny side med en kalender for aktiviteterne, ”Kalender for kommende arrangementer”.
Der er desværre mange e-mails som kommer tilbage værende ikke gyldige, så her er et ønske om at få
jeres opdaterede mails og for den sags skyld adresser og telefon bedes meldt ind til klubben kasserer,
kasserer@hi-sport.dk

Lokalerne:
”Klublokalet Gl. Ellebjerg”.
Lokalet er desværre også ramt af denne pandemi da der ikke må samles så mange indendørs, så derfor har
der været mange afbud til dem som plejer at bruge lokalet nu, håber vi snart på at det hele går i orden
igen.
Der har selvom lokalerne har været lukket ned, været lidt problemer med varmen derude indtil der kom en
håndværker som viste hvad han havde med at gøre så nu køre det optimalt igen og forhåbentlig og fremad
rettet. Der er desuden indkøbt en luft til varme anlæg for at supplere for nedbrud af varmen derude, så nu
er det ikke varmen vi går ned på derude.
Vi ser frem til at lokalet, det snart kommer til at blive brugt som inden pandemien
”klublokalet Vasbygade”.
Lokalet i Vasbygade kommer også højere op i gear når der bliver tilladt at samles nogen flere i lokalet. Der
er stadigvæk ingen dato på hvornår det er slut i kælderen
Firmaidræt Storkøbenhavn. (FSKBH).
Den 28.april 2020 var der indkaldt til repræsentantskabsmøde i FSKBH og dette møde blev aflyst med en ny
dato den 8.oktober 2020 hvor vi var 3 mand fra HI`s bestyrelse som deltog. Der var en lille nedgang af
deltagere i forhold til mødet i 2019. Det var der så 40 (2019/59) andre som også havde gjort 16 (2019/20)
klubber repræsenteret samt at der var 26 (2019/39) stemmeberettigede til et repræsentantskabsmøde.
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt.
Forslag til kontingent, her blev det uændret så vi fra HI`s side skal betale 1800.-kr om året i kontingent, da
vi har mere end 7 aktiviteter på programmet.
Herefter blev der serveret, en sandwich med en kop øl.
Jernbanefritid.
I weekenden 30. – 31.oktober 2020 skulle der være afholdt et dialogmøde med alle foreningsformændene
og afdelingslederne, men dette blev aflyst uden ny dato.
Efter ”Fællesstævnet 2020”, som var et af de sidste stævner der blev afholdt inden landet blev lukket ned
Der er fra Jernbanefritid’s side blev besluttet at lave gratis arrangementer i 2021, under forudsætning af at
Corona situationen bliver bedre. Dette tiltag er lavet for at motivere medlemmerne til at komme i gang efter
Corona og fordi medlemmerne ikke har fået ret meget for pengene i 2020.
Transporttilskud gøres permanent. De vil blive opdateret på vores hjemmeside hvor også kørselsgodtgørelsen
ligger. Alle de udenlandske arrangementer køre også på lavblus grundet Coronaen i det store udland.
Afslutning:
Her til sidst vil vi fra bestyrelsens side, gerne benytte lejligheden til at takke alle vores afdelingsledere samt
kontaktpersoner for et stort stykke arbejde for at få klubben til at køre på bedste vis. En stor tak til vores
samarbejdspartnere, inspektører og personale i de forskellige haller og idrætsanlæg som vi nu engang
benytter flittigt, og husk nu.at idræt skal dyrkes i haller og på baner…… og ikke hjemme foran fjernsynet.

På bestyrelsens vegne

Tony Kim Andersen
Formand

