Hovedstadens Jernbane-Idræt.
Fodboldafdelingen
Referat fra afdelingsmøde i fodboldafdelingen.
Torsdag den 10. december 2015
I klubbens lokaler på ”Gl. Ellebjerg”.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af sekretær
Afdelingslederens beretning
Indkomne forslag
Valg af afdelingsleder for 2 år
Eventuelt

1:

Valg af dirigent.
John Pagh blev forslået og valgt.
Fortalte at indkaldelsen var varslet i henhold til vedtægterne for afdelingsmøder under HI.

2.

Valg af sekretær.
Tony Andersen blev foreslået og valgt. (mødet blev suspenderet i nogle minutter på grund
af optøjer på grund af valget, mødet fortsatte da tumulten havde lagt sig)

3.

Afdelingslederens beretning.
Bent Ole Nielsen læste sin beretning op:
Velkommen det er rat se der er nogle der lyst til at høre hvad der sket i fodboldafdelingen i
2015. Samtidig er det dejligt at se at HI´s formand kunne se tid af til komme, en særlig
velkomst til min kontaktperson fra HI og til de to herre vil jeg sige tak for hjælpen under
min sygdom.
Vi har deltaget med hold Jernbanefritid turneringer/stævner.
Den 28/2 deltog vi med 10 hold i DM indendørs i Nyborg, der var tilmeldt 13 hold i alt til 4
rækker med følgende resultat.
Der var tilmeldt 5 hold i senior. HI med 3 hold som blev 1 – 3 - 4.
Der var tilmeldt 3 hold i Oldboys. HI med 2 hold som blev 1 - 3.
Der var tilmeldt 5 hold i Ældreoldboys. HI med 3 hold som blev 1 – 2 - 3.
Der var tilmeldt 4 hold i Veteran. HI med 2 hold som blev 1 - 4.
Jernbanefritid DM udendørs blev afholdt d. 3/10 i Husum. Det blev en stor succes for HI.
Der var tilmeldt 5 hold med er kom kun 4 hold fra HI, så det kunne lige så godt have været
et HI mesterskab (det var måske en ide til næste år at vi holdt udendørs HI`s mesterskab
samtidig).
Den 14/11var der DM futsal i Nyborg. Der var i alt tilmeldt 5 hold. HI havde 4 hold med
følgende resultat:
HI blev nr. 1- 2 – 4 - 5.
Vi har deltaget med hold i FSKBH turneringer/stævner samt DAI.
Udendørs havde vi 3 hold med i (FSKBH). Vi var repræsenteret i senior, SOB-ligaen og i
superveteranrækken. Alle hold sluttede ude for de tre første. Vi deltog også i DAI med et 11
mands seniorhold som vandt rækken med suverænt, de vandt samtlige kampe i rækken, så
de rykker en op næste år.

Vi havde tilmeldt 1 hold til indendørsturneringen i (FSKBH) Veteran som de vandt. Senere
deltog de Danmark mesterskabet som de også vandt.
Der skal også lyde en tak til Nick for hans arbejde med Facebook siden for indendørs
træning i Nørrebrohallen, samt hans arbejde med at skaffe hold til DM udendørs i Husum.
Med disse ord vil jeg slutte beretningen fra fodboldafdelingen år 2015.
Herefter blev beretningen sat til diskussion.
Kim G. takkede for en fyldest gørende beretning, syntes at afdelingslederen havde været
rundt over det hele. Men kunne godt tænke sig en ny opdateret telefonliste til
udendørssæsonen 2016.
Johnny E. Nielsen håbede snart på at der kom nogen nye og yngre spillere så de kunne få
lidt modstand………………..(vist ment som en joke).
Bent Ole lovede at lave en ny liste, svar til Johnny: ja, det er imponerende at de gamle kan
blive ved.
Beretningen blev taget til efterretning.
4.

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

5.

Valg af afdelingsleder for 2 år.
Bent Ole Nielsen, blev forslået og valgt. (havde dog også lige inden valget sat en Juleøl på
bordet)

6.

Eventuelt.
Bent Ole Nielsen, takkede for valget og oplyste at de var hans sidste periode, da han om
ikke så længe bliver pensionist.
Tony, lykønskede Bent Ole med valget, mangler han hjælp vil vi selvfølgelig stå til rådighed.
Fortalte lidt om fællesstævnet som vil blive afholdt den 5.marts 2016 i Nyborghallerne. Der
er endvidere et vinter”fælles”stævne, som vil blive afholdt i Fredericia den 10. september
2016 i forbindelse med Jernbanefritids 70 års jubilæum. Det vil blive med stor fest og
overnatning.
Tony kom endvidere ind på det lille optrin som der var i Nørrebrohallen i løbet af
formiddagen med den enlige kvinde som gik rundt med noget der lignede en ”Dildo” men
vitterlig var en mikrofon. Hun var fra Danmarks Radio og skulle bruge 3 fornuftige
mennesker, Tony – John P samt Johnny E. hvor vi skulle svare på om det var en god idé
med Åge Hareide som ny landstræner, han skulle dog først udnævnes senere på dagen og
vi skulle svare som om han var udnævnt, det var svært for nogen. Inden hun stillede
spørgsmålene sagde vi selvfølgelig at hun skulle huske at nævne, vi kom fra Hovedstadens
Jernbane-Idræt, og hun gjorde det sgu, i en landsdækkende radio avis, sendt den 10.
december 2015 kl. 12:00.(kunne ikke være større).
Dirigenten afsluttede mødet med et trefoldigt leve for HI fodbold.

John Pagh
Dirigent

Tony Kim Andersen
Referent

