Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt
Nyhedsbrev nr. 111.

Generalforsamling.
Der indkaldes hermed til generalforsamling, jfr. HI´s vedtægter § 8,
Mandag den 25. februar 2019.
Kl. 18:00 i foreningens lokaler på ”Gl. Ellebjerg St.”.
Med følgende dagsorden.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Valg af sekretær.
Protokol.
Beretning.
Regnskab 2018.
Indkomne forslag.
Budget.
(Herunder fastsættelse af næste års kontingent)
Valg:
a: Valg af formand.
(Tony Kim Andersen, modtager genvalg)
b: Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
(Lars N. Modig, modtager genvalg)
c: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
(Hans Chr. Nielsen –
d: Valg af 1 revisor.
e: Valg af 1 revisorsuppleant
Fremtidig virksomhed.
Eventuelt.
Afslutning.

Kent Boye, begge modtager genvalg.)
(John Pagh, modtager genvalg)
(Henrik Martensen)

Ad 3)

Protokol vil være til gennemsyn fra kl. 17:00.
Spørgsmål til protokollen behandles under dette punkt.

Ad 6)

Forslag til behandling, skal være formanden i hænde senest
mandag den 11. februar 2019, jfr. HI´s vedtægter § 8.
Forslag skal altid offentliggøres inden generalforsamlingen.
Jfr. HI´s vedtægter § 8.

På bestyrelsens vegne.

Tony Kim Andersen
Formand.

Hermed et ønske om et rigtigt godt nytår til alle. Nu starter vi en ny sæson eller i hvert fald et nyt årstal.
I det nyhedsbrev du sidder med her, er der mange gode aktiviteter som du kan hvis du ønsker det deltage i
men det kræver bare en tilmelding til din/jeres afdelingsleder. Ind imellem kommer der indlæg til
Nyhedsbrevet men det er måske det eneste som er kommet og for ”lidt” til at sende ud – sådanne nyheder
vil blive lagt på vores hjemmeside, så i bliver ikke snydt for det nye, så der er bare at holde øje med
www.hi-sport.dk Der kan samtidig oplyses om at der er kommet nye regler for rejsetilskud til aktiviteterne
under Jernbanefritid, disse kan ses på www.hi-sport.dk
Nu har der før været raslet med sablerne angående et gebyr vi skal betale til Københavns Kommune for at
benytte haller og baner, nu er man blevet enige om at det træder i kraft fra den 1.juni 2019 men bare rolig
i vil ikke blive berørt alt det har klubben tjek på, så i benytter bare alle haller og baner som i har gjort hele
tiden uden i vil mærke noget som helst.

Løb & Motion.
JIF, JAM & HI løb og motion er i regi af Jernbanefritid gået sammen om en fælles aktivitet. Med det formål
at skaffe nye medlemmer og aktivere de nuværende endnu mere.
Vi vil derfor arbejde på at få vedhæftede plakat hængt op på flest mulige tjenestesteder i løbet af januar. I
er derfor meget velkommen til at kontakte mig hvis I vil være behjælpelige med at hænge et par stykker op
på jeres arbejdsplads.
Husk at HI betaler startgebyr til nedenstående løb.
KFIU håndteres således at I blot siger at i kommer fra HI når i ankommer til løbet ved Bagsværd Ro stadion
se Firmaidræt Storkøbenhavns hjemme side for yderligere info: http://www.fskbh.dk/
Taastrupløbet tilmeldes til undertegnede på ugedagen før løbet, hvorefter chip ligger klar ved ankomst se i
øvrigt https://www.tik-loberne.dk
Øvrige løb tilmeldes til undertegnede med de frister der vil fremgå af de aktuelle invitationer fra
Jernbanefritid hjemmeside: http://www.jernbanefritid.dk/ samt medlemsbladet Jernbanefritid.
I forbindelse med fællesstævnet i Nyborg er der lavet et løb omkring Knudshoved Kursuscenter.
Invitationer og afdelingens Nyhedsbrev kan findes på HI`s hjemmeside, www.hi-sport.dk

Fodbold.
Der inviteres til Jernbanemesterskabet i Futsal, som skal afvikles i Nyborghallerne den 9.marts 2019 i
forbindelse med Jernbanefritid’s fællesstævne 2019. Da vi næsten hver gang har lidt problemer med
reglerne og især målmandsreglen er der i år inviteret en person som er mere eller mindre ekspert i futsal
spillet, har i andre spørgsmål eller lign. vi skal tage op og vende så kom med dem den 9.marts 2019.
Spørgsmålene skal selvfølgelig omhandle spillet futsal – da vi ikke er en del af ”Luksusfælden”.
Man må være op til 10 spillere på hvert hold, kan du/I ikke finde så mange men måske 4 spillere kontakter i
afdelingslederen i Jernbanefritid, tka@jernbanefritid.dk og så kan vi samle et hold på den måde.
Efter kampene skal der afholdes et afdelingsmøde i fodboldafdelingen hvor vi med jeres hjælp vil tage det
op som må røre jer i forbindelse med fodboldafdelingen, det er Jernbanefritid fodbold da HI fodbold tages
på et andet møde. Invitationen samt indkaldelse ligger på HI`s hjemmeside, www.hi-sport.dk

Bridge.
•

•

Indbydelse til jernbanemesterskab i bridge for par den 9.3.2019 i Nyborg.
o Tilmelding til bridge senest 22. februar 2019
o Tilmelding til aftenarrangement/overnatning snarest på
www.jernbanefritid.dk. – aktiviteter – Fællesstævne 2019
Indbydelse til ekstraordinært afdelingsmøde med
o Forslag til beslutning

Der er også et lille indlæg fra en Bridgespille i HI – der er jo ikke noget at sige til at Bridge bliver benævnt
som en ”tankesport” ude i den store verden. Invitationen samt indkaldelse med forslag ligger på HI`s
hjemmeside hvor man også kan finde indlægget, www.hi-sport.dk

Golf.
Som noget nyt, vil man i god tid oplyse om hvornår næste stævne er i golfafdelingen, da det har noget med
frihed at gøre så man kan deltage i arrangementet. Forårsstævnet i golf vil blive afholdt i Korsør på Korsør
Golfklubs Baner, Ørnumvej 8, 4220 Korsør, lørdag den 11.maj 2019, kl. 10:00.
Den endelige invitation vil bliveudsendt på et senere tidspunkt.

Fællesstævnet i Nyborg/Odense, lørdag den 9.marts 2019.
Årets fællesstævne vil blive afholdt i Nyborg/Odense, lørdag den 9.marts 2019. Efter alle strabasserne på
bane og i haller sluttes der af med en lille sammenkomst på Knudshoved Kursuscenter. Dette kræver dog
en tilmelding på Jernbanefritids hjemmeside, www.jernbanefritid.dk . Her kan du/I også se hvad
arrangement man kan melde sig til på Knudshoved.
Hvad kan man så melde sig til i aktiviteterne?
I Nyborghallerne: Kan man spille futsal – badminton – bridge / for at deltage i disse arrangementer skal
man tilmelde sig sin afdelingsleder – som man kan finde på HI`s hjemmeside, www.hi-sport.dk
I Odense, afvikles der bowling i Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, 5200 Odense. Der afholdes samtidig
et billardstævne i FSKHallen, Tranehøjen 5, 5250 Odense. Der er mulighed for transport fra aktiviteterne i
Odense og så til Knudshoved Kursuscenter. Her gælder samme regler, man tilmelder sig til sin
afdelingsleder.
Efter en hård dag i hallerne vil der blive afholdt en aftenfest på Kursus Center Knudshoved om aftenen. Her
vil vi møde dem som har deltaget i de forskellige aktiviteter og hygge os med god mad og senere på
aftenen en lille sving om. Det er helt op til en selv hvilket arrangement man ønsker at deltage i. Man kan
tage hjem efter festen men der er også mulighed for at overnatte på Knudshoved, hvor man så står op til
det meget berømte morgenbord i restauranten.
Tilmelding til aftenfesten på Knudshoved Kursuscenter, skal foregå på Jernbanefritid’s hjemmeside.
Husk at udfylde alle de rubrikker hvor der er rød stjerne, ellers vil tilmeldingen ikke gå igennem.
Når tilmeldingen er modtaget vil i få fremsendt en kvittering på at vi har modtaget tilmeldingen.
Som de tidligere år vil der være 3 forskellige arrangementer til aftenfesten:
Arrangement nr. 1:
3-retters menu inkl. 1 genstand, kaffe. 200.-kr. pr. person.
Arrangement nr. 2:
3-retters menu inkl. 1 genstand, kaffe.
Overnatning i delt dobbeltværelse. 350.-kr. pr. person.
Arrangement nr. 3:
3-retters menu inkl. 1 genstand, kaffe.
Overnatning i enkeltværelse. 500.-kr. pr. person.
Ikke medlemmer af Jernbanefritid, betaler kostprisen for at deltage i aftenfesten

Som altid, så er det først til mølle-princippet – så tør du vente med tilmeldingen?
Skulle der være spørgsmål eller lign. i forbindelse med fællesstævnet 2019 er man velkommen til at
kontakte mig på mail eller telefon. Tony K Andersen, tka@jernbanefritid.dk eller på 40539637
Jeg er ved at rydde op i maillisten og skulle du imodsætning til dit ønske modtage dette nyhedsbrev,
kan du kontakte mig på hi-koebenhavn@sport.dk og du vil blive slettet
Hermed ønskes i alle god læselyst og husk: Idræt skal ikke ses i fjernsynet men udøves i det fri,
i haller og udendørsbaner.

