Referat fra afdelingsmødet i HI-Fodbold 2016.
Afdelingsmøde i HI`s fodboldafdeling 2016.
Der indkaldes hermed til afdelingsmøde i HI-fodbold.
Afdelingsmødet foregår i klublokalet på Ellebjerg St.
Torsdag den 8. december 2016 kl. 10:30.
Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Valg af sekretær.
3: Afdelingslederens beretning.
4: Indkomne forslag.
5: Eventuelt.

1: Valg af dirigent.
John Pagh blev forslået. Valgt.

2: Valg af sekretær.
Tony Andersen blev foreslået. Valgt. Efter cirka 10 min. jubel, kunne mødet fortsætte.

3: Afdelingslederens beretning.
Velkommen til afdelingsmødet samt til formanden fra HI.
Som noget nyt bliver mødet afhold før vi spiller klubmesterskab indendørs, som vi i år afholder i gammel
Valby hal kl. 13:00
Københavns kommunen havde varslet brugerbetaling for brug af deres lokaliteter. Men heldigvis har man
sat det i bero.
Vi har desværre mistet vores træningstid i Nørrebrohallen pga. manglende tilslutning.
Året startede med der var tilmeldt 5 hold udendørs, 4 i FSKBH (7 mands) og 1 DAI (11 mands) desværre
måtte 11 mandsholdet trække sig midt i turneringen pga. mangle tilslutning af spiller.
I denne forbindelse kom der nogle krasse kommentarer og trusler fra HI`s næstformand, der truede med at
holdene, ville blive trukket hvis der kom flere afbud pga. der ikke kunne stilles hold.
Holdene I FSKBH fik følgende placering: senior 5 oldboys 8 superoldboys 8 superveteran 5
Superoldboys deltog i pokalturneringen med tabte i semifinalen.
Indendørs FSKBH deltog et veteran hold son gjorde rent bord. blev senere Danmarks mester
Endvidere har vi deltaget i følgende turneringer i Jernbane Fritid.
Indendørs i Nyborg vor vi vandt samtlige rækker
Futsal i Nyborg hvor der var tilmeldt 5 hold heraf var de 4 fra HI med følgende resultat: 1-2-3-5.
Sommer fællesstævnet som var planlagt til afholdes i Fredericia, blev aflyst for fodbold delen pga. at
mangle tilslutning, tilsyneladende var det kun HI hold der ville komme. Så må vi se om stævnet til sommer
vil blive afholdt, jeg vil på fodbold møder i forbindelse med fællesstævnet i marts foreslå at de fremtidige
stævner bliver afholdt i Københavns området

Herefter blev beretning sat til kommentar:
(TK) Lige en enkelt bemærkning til en ellers udmærket beretning.
Selvom det kun var 3 hold tilmeldt ”Fællesstævnet” i Fredericia og alle var fra HI er det da alligevel lidt
skuffende at de ikke bare kom og viste flaget. Vi har jo lidt mere at have vores ”krav” i hvis vi bare stiller op
når der bliver inviteret til stævne.
Ang. at afholde det i København? Er bange for at det aldrig vil kunne lades sig gøre, vi skulle også nødig have
det som i nogen afdelinger at aktiviteterne skilles ved Storebælt, dermed sagt at Jyderne ikke vil til Sjælland
og Sjællænderne ikke vil til Jylland. Ved godt der er problemer med Banedanmark som selv skal betale for
rejsen, men Jernbanefritid og HI betaler et tilskud så deltageren selv skal betale ¼ af prisen på en togbillet
og der gives ikke tilskud til brobizz eller selv kørsel.
(Kim G), fantastisk ide med at mødes i klubben til morgenmad og så gå over at spille bagefter, håber der til
næste år vil blive gjort lidt mere reklame så vi kan være mange flere.
Hvornår skal vi i grunden spise?
Ikke flere indlæg, så referatet blev taget til efterretning.

4: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

5: Eventuelt.
Der var en bred opbakning til Kim G`s opfordring til at det var en fornyelse med morgenmad og spil
bagefter, håber det fortsætter.
Bent Ole oplyste at han til næste år trækker sig som afdelingsleder da han går på pension i løbet af
foråret 2017, så det er på tide at finde en afløser.
Ikke flere kommentar.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav afdelingslederen det sidste ord.
Afdelingslederen rejste sig med møje og besvær, der blev råbte et trefoldigt leve for HI Fodbold.

Referent
Tony Kim Andersen.

Dirigent
John Pagh

