
 
 
 

Hovedstadens Jernbane-Idræt 

Bestyrelsens beretning for 2022. 
 

 
Bestyrelsens arbejde. 
 

Der har siden sidste generalforsamling i 2022, været afholdt følgende bestyrelsesmøder, fællesmøder 
deltagelse i repræsentantskabsmødet i FSKBH, der blev ikke afholdt dialogmøde i Jernbanefritid på grund af 
manglende tilmelding. 
12.april 2022, bestyrelsesmøde. 
11.maj 2022, fællesmøde. 
28.september 2022, bestyrelsesmøde. 
12.oktober 2022, fællesmøde. 
13.december 2022, bestyrelsesmøde.   
samt 
28.april 2022, repræsentantskabsmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn. (FSKBH).   
  
  

Medlemstallet: 
 

Pr. 31.december 2021 havde vi 592 medlemmer fordelt på 568 aktive og 24 passive medlemmer og nu her 
pr. 31.december 2022 var vi 570 medlemmer fordelt på 545 aktive samt 25 passive medlemmer, det vil sige 
at vi i Hovedstadens Jernbane-Idræt på et år har mistet 23 medlemmer som er fordelt på 23 aktive og 1 er 
blevet passiv medlem. Det er aldrig sjovt at tabe medlemmer så derfor må vi op på hesten og se om vi kan 
vinde det tabte tilbage. Når vi kigger udmeldelserne igennem, er det mange som melder sig ind og kort tid 
efter melder sig ud igen og her skal vi være lidt for ikke at sige meget bedre til at fastholde dem når først 
man er kommet ind i folden. 
Nu kan vi jo ikke give Corona skylden mere for den kedelige nedgang men ingen undskyldning, når man hører 
fra de andre forbund, så viser der sig det samme billede at der ikke kommer nye medlemmer. Det viser sig 
desværre at det er svært at få de medlemmer tilbage som vi havde før Corona én. På det punkt her må vi i 
bestyrelsen lægge hovedet i blød for at komme på gode ideer men medlemmerne er så sandelig også 
velkommen til at byde ind. Nu har vi på hver generalforsamling i mange år snakket om at lave en 
hvervekampagne men nu kræver det hjælp fra afdelingerne da det mange gange er herude at de har 
problemerne og ved hvad der er galt, så nu håber vi i bestyrelsen at vi til første fællesmøde kan tage en 
fornuftig snak og så se hvad vi kan gøre for at få noget sat i gang. Bestyrelsen arbejder selvfølgelig videre 
inden fællesmødet for at finde de vise sten. 
 

Beretning:  
 

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. Ikke nok med at vi har dygtige 
afdelingsledere, men de holder også længe så det er jo ikke den store udskiftning vi har på disse poster, men 
vi har da alligevel måtte sige farvel og tak til 1 afdelingsleder, det være sig i Løb & Motion hvor Bruno Kaae 
valgte at træde tilbage fra denne post, stor tak til Bruno for hans store arbejde med løbeturene. Ny 
afdelingsleder Løb & Motion er Louise Steen Lilliekvist, og et stort velkommen til hende. Nu ligger det også 
sådan at der er kommet en afdeling til, så helt skidt ser det da ikke ud, vi har fået oprettet en Padel afdeling 
som styres af en af vores gammel kending i HI, Ole Sonberg som her er blevet afdelingsleder. Det er en 
afdeling vi ser meget op til da det er en sportsgren som er meget oppe i vælten lige nu og fremad rettet 
håber vi. Også et stort velkommen til Ole Sonberg. 
Næstformanden har deltaget i nogen møder med Fiskeklubber Øby, der som klub ville lukke ned pr. 31.12 
2022 og derfor var der nogen diskussioner om en hvordan man kunne komme videre med sit fiskeri. Her blev 

 



aftalen at man som skrevet står nedlægger Fiskeklubben Øby og så melder sig ind i HI som medlem og 
samtidig blive en del af HI fiskeafdeling. Det er jo så også en af grundene til at vores afgang af medlemmer 
ikke blev så voldsom, nu havde vi dog en del medlemmer i Øby i forvejen. Der skal lyde et velkommen til det 
tidligere Øby i HI og så ser vi frem til et godt samarbejde med forhåbentlig en masse gode fangster. Sidste år 
havde vi en aktiv afdelingsleder i Cykelafdeling, Claus Farver hvor han fik indført noget E-bike og det viser sig 
at det er blevet en stor succes. Den eneste ulempe ved den aktivitet er at man sidder foran en computer og 
kører imod hinanden. Det er der jo ikke meget socialt i. Skulle man være interesseret i at prøve at cykle foran 
en skærm kan man kontakt Claus, da man har noget udstyr stående som man kan låne hvis man vil prøve at 
deltage i denne aktivitet. 
Der er fra bestyrelsens side besluttet at vi hver især har nogen afdelinger som vi ”Står inde for”, det vil sige 
at vi skal være opmærksom på at der afholdes afdelingsmøder efter vedtægterne og samtidig har vi flere 
muligheder for at finde ud af hvordan det køre i afdelinger, så vi har chancer for at samle op på problemerne 
hvis de skulle opstå. 
Som skrevet igennem mange år i beretningen så gør vi det stadigvæk og det er da positivt. Vi er fra HI`s side 
godt repræsenteret ved div. stævner i Jernbanefritid, hvor det mere eller mindre minder om et 
klubmesterskab, men en gang imellem er jeg bange for at vi måske er vendt tilbage til det med at Storebælt 
skiller noget af? Sjællændere vil ikke til Jylland og det er så det samme omvendt, og det skulle vi da gerne 
væk fra. Vi er også flot repræsenteret i Firmaidræt København men her er dog et lille minus, vi har før 
deltaget i 7 aktiviteter som giver muligheden for 3 stemmer på deres repræsentantskabs møde, nu deltager 
vi ”kun” i 6 aktiviteter og dermed har vi mistet en stemme og faldet i kontingent med 600.-kr. Da man i 
fodboldafdelingen under Firmaidræt København ikke kan tilbyde de rækker som nu passer til vores ældre 
spillere så har vi tilmeldt dem igennem Dansk Arbejder Idræt (DAI) og så må vi jo se hvor det bære hen ad. 
Vi har før været medlem i DAI med et seniorhold, 11 mands. 
Nu er vi jo så heldige at vi som HIère kan benytte næsten alle de aktiviteter vi har, så derfor er der blevet 
lavet en aktivitetskalender på vores hjemmeside, men det kræver jo bare at der kommer lidt tilbage fra 
afdelingerne når de laver arrangementer. Så derfor kan vi kun opfordre til at man bruger hjemmesiden og 
der er en del som også er medlem i HI`s Facebook. Den 4.november 2022 skulle formanden og 
næstformanden have deltaget i et Dialogmøde under Jernbanefritid men det blev aflyst på grund af for få 
tilmeldinger. Den 4.november 2022 skulle formand & næstformand have deltaget i ”Dialogmøde 2022” i 
Telegade i Høje Taastrup men det blev aflyst pga. manglende tilmelding. 
 

 Økonomien: 
 

 Regnskabet for 2022 ser lidt bedre ud end sidste år, da der igen er kommet aktiviteter i de enkelte afdelinger, 
og så er vi også sluppet for Covid 19.  
Derfor håber vi nu, de enkelte afdelinger igen kommer op på samme niveau som tidligere, så alle de 
tidligere aktiviteter kan fortsætte til glæde og gavn for de enkelte medlemmer. 
Der er ligesom alle andre år udsendt budgetlister til de enkelte afdelingsledere for det kommende år med 
de udgifter vi i bestyrelse mener der vil være i de enkelte afdelinger. De har så haft mulighed for at 
kommentere de tal der var foreslået af bestyrelsen, men vi ser desværre ikke de store ændringer i det 
fremsendte budget. Der er derfor nu lagt et for alle fornuftigt grundlag for de kommende aktiviteter i vores 
klub for året 2023, som klubbens arbejdsgrundlag, og som alle bliver tilfredse med.  
Vi har dog efterfølgende måtte efterregulere en lille smugle i budgettet, da de omkostninger der tidligere 
er talt om der ville komme for leje af haller mm. fra Københavns kommune, kom efter vi havde fremsendt 
budgettet til afdelingerne. Da det nu ser ud til det bliver et vedvarende beløb vi skal skaffe, for brugen af 
de haller vi anvender til vores afdelinger i klubben. Alt i alt, så ser beholdninger og forbruget fornuftigt ud, 
selvom jeg / vi godt ville have lidt mere gang i de enkelte afdelinger. 
Vi mener dog alle har fået et rimeligt budget, til afholdelse af aktiviteterne der kommer i afdelingerne, men 
vi skal stadig alle sammen arbejde på der kommer mere aktivitet og nye medlemmer i det nye år 2023 og 
frem for Hovedstadens Jernbane-Idræt. 
 
 
 
 



HI-Nyhedsbrev / officielle medier: 
Vi har vores Nyhedsbrev, som kører stille og roligt, sendes ud efter behov men det kræver at vi har nogen 
”mailadresser” og en gang imellem sker det ulyksalige at ens mailkartotek går ned med et brag og mister alt 
så derfor har der ikke i 2022 været det samme flow som tidligere. En gang imellem kommer der nyheder 
som bliver lagt på vores hjemmeside, www.hi-sport.dk  så det kan godt betale sig at holde øje med 
hjemmesiden. Vi har fået en ny hjemmeside da den gamle ikke var helt op to date. Der blev taget kontakt til 
Jernbanefritid om vi kunne blive koblet på en lign. som Jernbanefritid har. Det skulle lige godkendes i Dansk 
Firma Idræt – hvor det blev godkendt. Vi får siden betalt igennem Jernbanefritid da vi samtidig blev udvalgt 
som "prøveklud" i et års tid hvor vi så fra HI's side skal komme med tilbagemelding på om hvordan det er 
forløbet om det evt. er noget man vil forslå til de andre klubber. Vi er også kommet lidt med på det moderne 
ved at lægge det på en Facebook profil, Hovedstadens Jernbane-Idræt (HI) hvor vi pt. har 122 som følger 
med her. Ifølge kassereren er der desværre stadigvæk mange e-mails som kommer retur, værende ikke 
gyldige, mange gange skyldes det ophør på arbejdsmarkedet og medlemmerne får lavet en ny mailadresse. 
Så her er et ønske om at få jeres opdaterede mails og for den sags skyld adresser og telefon bedes meldt ind 
til klubbens kasserer, kasserer@hi-sport.dk  som så vil rette det til i kartoteket. Det kræver ikke det store at 
få rettet sine dataèr da vi på hjemmesiden har fået et link til dette formål og så sendes det direkte til 
kassereren, adresseændring. Samtidig er der også et ønske om at hvis man ikke ønsker medlemskab af HI 
mere så er der også lavet en blanket hvor der står de ting som kassereren vil vide før en udmeldelse kan finde 
sted. 
 

Lokalerne: 
 

”Klublokalet Gl. Ellebjerg”. 
Omkring den 1.april 2022 startede flytningen fra Vasbygade til vores lokaler på Gl. Ellebjerg. 
Lokalerne i Vasbygade blev endeligt forladt i 2022, helt nøjagtigt den 2.maj 2022 her var formanden og Erik 
Jørgensen nede og aflevere nøgler og brikker. Samtidig fik vi at vide at det var en flot oprydning i samme 
moment fik vi også godkendt at der ikke var noget ødelagt. Det var næsten med tåre i øjnene at man skulle 
forlade denne lastens hule hvor man har haft mange gode timer med vores medlemmer i billarden. Men det 
formanden husker allerbedst var til et ”Julearrangement” i 2021, hvor der ud af 12 deltagere lige pludselig 
gik Corona i det hele, da halvdelen fik ”Corona” med hjem som en sidegevinst. 
Som skrevet i 2022 beretningen var man blevet enige om at lave en ombygning af vores klublokale på Gl. 
Ellebjerg, ved at udvide det gamle billardlokale. I løbet af foråret 2022 gik den store ombygning i gang med 
hjælp fra mange medlemmer i Billard og Ole Berg fra Skinnecyklerne samt formand og kassereren samt hvem 
som nu havde tid til at give en hånd. 
Syntes det var en hård tid for alle og man følte næsten at man skulle flytte sin adresse derud for det var godt 
nok et større projekt end jeg tror man regnede med at det var. Men færdig blev vi da og nu bruges lokalerne 
flittigt så det jo da rart at se at alt det arbejde som er lagt, i lokalerne ikke er spildte. Næsten alle dage er der 
optaget i billardrummet. I forbindelse med ombygningen fik vi opdateret vores alarmsystem til et nyt og 
bedre system hvor vi kan se mere af lokalerne selv om der skulle være lidt mørkt i lokalerne. Det var lidt dyrt 
men efter en nærmere gennemgang af regnskabet for købet, var der flere fordele end ved det gamle system. 
Nu skal vi ikke betale 900.-kr. for en udrykning da den er med i prisen. Selve betalingen til det nye firma, får 
vi nu betalt et kvartal for hvad en måned kostede med det gamle system. Men nu er det jo ikke alt der er 
godt, for der er kommet et problem med koden til klublokalet samt billardrummet som køre på den samme 
kode. Hvis begge lokaler er optaget og det ene rum lukker ned med kode går alarmen i gang da der jo 
stadigvæk er folk i det andet rum, her skal vi have fat i BR Teknik og finde ud af hvad vi kan gøre ved 
problemet. En ny kode er da ikke utænkeligt. 
  

Firmaidræt Storkøbenhavn. (FSKBH). 
Den 28.april 2022 var der indkaldt til repræsentantskabsmøde i FSKBH og   dato den 21.juni 2021 hvor vi var 
2 mand fra HI`s bestyrelse som deltog + de HI`ere som havde poster under FSKBH. Vi var samlet hele 31 
deltagere hvoraf der var 24 stemmeberettigede i alt. Når man tænker på hvor mange medlemmer der er, så 
er det jo forbavsende få som kommer. Der var nu heller ikke det store på programmet. 
Formanden Jeanette lagde hårdt med at sige at hun håbede at det var sidste gang hun skulle omtale Covid-
19 men det havde desværre ramt FSKBH hårdt da medlemstallet er faldet fra 56.970 til 52.736, en ret stor 
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nedgang. Så det vil man på et bestyrelsesmøde finde ud af hvordan man stopper nedgangen og får det vendt 
til noget bedre. Hun var inde på at de stævner man evt. køre nu måske ikke fanger så meget som de f.eks. 
gjorde i gamle dag. Vejen frem er måske at lave endagsstævner og events for måske at kunne fange nye + 
yngre medlemmer. De ville meget gerne have hjælp til at komme videre for som hun sagde – ellers eksisterer 
vi ikke om en kort årrække.  
Så er der gebyrsagen som diskuteres hvert år, men Københavns Kommune har sat det i bero på grund af 
Covid-19 men man skal ikke føle sig sikker, for det kommer. 
Så var der en lille opremsning på hvad afdelinger som kører godt hvem der ikke gør. Skytteafdelingen er en 
af dem som lukker ned. For at tiltrække flere medlemmer så er der nedsat en arbejdsgruppe (det er jo så 
moderne) som skal finde på nye events som man håber på at kunne afholde 5 gange årligt i Hallen på en 
hverdagsaften. FSKBH-anlægget, ja det har fået lavet baderummene + indgangspartiet. Når nu man piller 
ved noget gammelt byggeri så kommer der mere til så nu skal der kigges lidt på taget da det er utæt. Så det 
skal der indhentes tilbud på. 
Så var det regnskabet som skulle gennemgås, det var ikke så højttravende som det plejer at være. Der var 
sådan set kun lidt til hvordan afdelingerne budgettere med et lavt beløb og så bruger on 10 gange så meget. 
Bestyrelsen havde besluttet ikke at gå i de forskellige poster bare bundlinjen ikke bliver negativ. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
Så kom forslagene, det satte gang i folk. Det drejede sig om at bestyrelsen kun ville have 5 i bestyrelsen hvor 
der i dag er 7. Der var lidt undren over hvorfor man har valgt at gøre det, Jeanette nævnte at det ikke var 
alle som mødte op til møderne og derfor mente man at der var mere gavn af kun 5 i bestyrelsen og antallet 
7 var fra da de 2 store forbund blev slået sammen så blev der lavet en ordning med antallet. Så enden på det 
hele var at man laver en ordning som lyder på at man vælger en bestyrelse bestående af 5 – 7 medlemmer, 
formand – næstformand samt en økonomiansvarlig og 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer. 
Kontingentet blev uændret, for HI`s vedkommende 1200.-kr. fordi det er baseret på 4 – 6 aktiviteter. 
Så var der valg efter de gældende vedtægter – eventuelt og sluttelig blev der udråbt et 3foldigt leve for 
Firmasporten Storkøbenhavn.  
Det sidste punkt som var uden for indkaldelsen, var det hyggelig, som var lige så godt som det plejer.   
 

 Jernbanefritid. 
Vi må desværre konstatere at Corona måske/måske ikke stadig hænger som en sort sky over Jernbanefritid. 
For det har godt nok været svært at komme op på de deltagerantal som vi havde for bare et par år siden. 
Personligt ved jeg ikke hvad som gør at man evt. som før skrevet i beretning ikke er så ”vild” med at deltage 
i stævner på den anden side af Storebælt? det kan jo være på grund af at vi har nogen som har fået et 
problem med et frikort (her tænkes mere på Bdk), for her har vi jo også en ordning hvor man som HI kun skal 
betale ¼ af prisen på en togbillet eller man kan stoppe flere i en bil og få tilskud den vej igennem? 
Hvad sker der ellers i Jernbanefritid? 
Der er jo arrangeret bankospil i forbindelse med at vi havde Corona for at holde kontakten ved lige imellem 
folk (på Teams) flot arbejde af Harry Johannsen. Det er blevet sådan en succes at det fortsætter. 
Motionscentret er fortsat hårdt ramt først Corona og man lukkede ned for besøgende, og nu for at det ikke 
skal være løgn så var der kommet skimmelsvamp i kælderen og det meste af kælderen lignede en byggeplads 
da hele gulvet var hugget op. 
Der var planlagt et dialogmøde i Telegade den 4.novembver 2022, hvor bestyrelsen – klubformænd samt 
afdelingslederne skulle diskutere hvordan vi får flere deltagere til vores stævner under Jernbanefritid efter 
Corona perioden? Men blev aflyst da der var for få tilmeldte. 
Jernbanefritid har accepteret at HI får en hjemmeside i Firmaidrætsregi. Den skal laves som et pilotprojekt 
som betales af Jernbanefritid. Hvis det bliver en succes, skal det tilbydes Jernbanefritids foreninger. 
Det er blevet besluttet på sidste repræsentantskabsmøde i Jernbanefritid at det i 2023 skal afholdes på 
Sjælland nærmere betegnet på Comwell i Roskilde den 4.novenber 2023.  
 

 
 
 
 



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 
 
 
 


