
 

 

Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2018. 

                   Mandag den 25. februar 2019. 

Kl. 19:00 i foreningens lokaler på ”Gl. Ellebjerg St.”. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af sekretær. 

3. Protokol. 

4. Beretning. 

5. Regnskab 2018. 

6. Indkomne forslag. 

7. Budget. (Herunder fastsættelse af næste års kontingent) 

8. 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 –  

Kent Boye, begge modtager genvalg.)              

d: Valg af 1 revisor.  (John Pagh, modtager genvalg)  

e: Valg af 1 revisorsuppleant (Henrik Martensen) 

9. Fremtidig virksomhed. 

10. Eventuelt. 

11. Afslutning. 
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Formanden startede med at mindes dem som vi har mistet i løbet af 2018, med et øjebliks stilhed. 

Børge Petersen 22.april 2018 – Jytte Petersen 2.august 2018 

Kirsten Jeppesen 11.august 2018 – Ove Jeppesen 9.september 2018 

Louis Sørensen 19.august 2018 

Dolores Pangindian Mo 27.december 2018 
 

Æret være deres minde. 
 

1. Valg af dirigent. 
 

John Pagh blev valgt.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ifølge vedtægterne. 

 

2. Valg af sekretær. 
 

Lars Modig blev valgt. 

 

3. Protokol. 
 

Protokollen var fremlagt til gennemsyn i lokalet 1. time før generalforsamlingen. 

 

4. Beretning. 

 

Den skriftlige beretning: 
 

Der har siden sidste generalforsamling i 2018, været afholdt følgende bestyrelsesmøder, 
fællesmøder samt repræsentantskabsmøde i FSKBH samt dialogmøde i Jernbanefritid. 
 

11.april 2018, bestyrelsesmøde. 
07.maj 2018, fællesmøde. 
29.august 2018, bestyrelsesmøde. 
31.oktober 2018, fællesmøde. 
12.december 2018, bestyrelsesmøde. 
18.januar 2019, fælles/budgetmøde. 
25.februar 2019, bestyrelsesmøde 
samt 
30. april 2018 repræsentantskabsmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn. (FSKBH). 
2. - 3. november 2018, dialogmøde i Jernbanefritid. 
  
Medlemstallet: 
 

Pr. 31.december 2017 havde vi 727 medlemmer fordelt på 698 aktive og 29 passive medlemmer og 
nu her pr. 31.december 2018 var vi 701 medlemmer fordelt på 667 aktive samt 34 passive 
medlemmer, det vil sige at vi i Hovedstadens Jernbane-Idræt på et år har mistet 26 medlemmer.  
Hvad gør vi så for at vi kan bibeholde vores medlemstal? For nogen år siden oprettede vi en konto 
til ”hvervning” af nye medlemmer samt bibeholde dem vi har i de ”svage” afdelinger. ”Svage” er  
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ikke et skældsord men vi har desværre afdelinger som der ikke er den store søgning til og her prøver 
vi med en saltvandsindsprøjtning at hjælpe med ting og sager så vi kan få dem på ret køl igen. Ellers  
er det kun Løb & Motion samt tennis som har benyttet sig af tilbuddet.  Vi håber selvfølgelig fra 
bestyrelsens side at der er flere som vil benytte dette tilbud. 
Lige inden sommerferien 2018 fik vi en henvendelse fra SI, Statsbanepersonalets Idrætsforening 
med spørgsmålet om vi kunne hjælpe dem med en hal/gymnastiksal da de var blevet smidt ud af en 
skole i Emdrup på grund af en renovering. Så det store apparat kom i gang, igennem 
Folkeoplysningen som måske kunne tilbyde en hal i Svanemøllehallen – så efter mange samtaler og 
møder med Bibi som stod for hallen på det tidspunkt, blev vi enig om at de kunne bruge en Hal/sal i 
Svanemøllehallen. Så manglede der kun et møde med SI om forløbet, den 18.september 2018 
indkaldte SI til et ekstraordinært møde med 2 punkter på dagsordenen, nedlæggelse af SI og 
optagelse i HI som en ny afdeling under HI med navnet HI-Gymnastik. På mødet om optagelse i HI 
deltog formand og næstformand. På mødet blev man enig om at alle medlemmer i SI som ikke var 
medlem af HI skulle meldes ind i HI, det var der nu heller ikke de store problemer med, så den 
18.september 2018 blev HI en afdeling rigere med HI-Gymnastik. Nu er det ikke en lukket afdeling 
så skulle vores medlemmer få lyst til at rører sig, er de hjertelig velkommen, der er knyttet en 
træner til afdelingen, hvordan det sker, kan ses på hjemmesiden under HI-Gymnastik. 
 
 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. Som skrevet i 
sidste års beretning blev vores bordtennis afdeling lagt på ”Stand By” da vores afdelingsleder trak 
sig fra posten på grund af manglende opbakning af medlemmerne. Vi har fundet en ny 
afdelingsleder som vil prøve at få afdelingen op i omdrejninger igen og der arbejdes på at få lokaler 
til at spille i. Så vi må konstatere at der ikke i sæsonen 2019 /2020 bliver tilmeldt hold til FSKBH-
turneringen.  Vores tennis afdeling ser ud til at være kommet til live igen, da der den 8.september 
2018 blev indkaldt til afdelingsmøde samt klubmesterskab i tennis på banerne på Knuthenborgvej i 
Valby. Så er der bare at håbe at spillerne bakker op om den nye afdelingsleder og hans versioner for 
afdelingen som ser lovende ud for fremtiden. Nu vokser det hele jo heller ikke ind i himmelen, da vi 
i sidste beretning kunne nævne at der i fodboldafdelingen var kommet et ekstra hold, der må vi 
desværre konstatere at vi til den nye sæson har sat det hold til igen, grunden til at det ikke kunne 
køre mere er at dem som spillede på holdet er blevet splittet over det meste af DSB samt at en del 
er kommet til Metroen, som jo må være en arbejdsplads vi fra HI hellere må kigge lidt på for at se 
om vi kan komme ind derude med alle vores gode tilbud vi kan tilbyde i HI. Ellers er der god gang i 
alle afdelinger. 
 

 Økonomien: 
 

Regnskabet for 2018 lander i år på et overskud af det der var budgetteret med for 2018, da vi 
regnede med vi skulle til og betale for og spille i hallerne og på banerne, så derfor er beløbet større 
end hvad vi regnede, og det faktum, at vi har overtaget 21 mand fra gymnastik, som ikke var 
planlagt i vores budget for 2018, det sammenlagt med vores kontingentforhøjelsen har medvirket til 
vores positive resultat. 
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Som det fremgår af regnskabet, har der ligeledes været stor aktivitet i afdelingerne, og enkelte 
afdelinger ligger også over det budgetterede, men vi har efter bedste evne prøvet at tilpasse 
afdelingernes forbrug i 2019 også, så de nærmer sig alle de udgifter den enkelte afdeling har i årets  
 
løb, men der kan stadig komme nogle divergenser i forhold til bane og halleje, der vil altid være 
nogle der ligger en del under - hvilket der også er korrigeret for i næste års budget.  
Der er ligeledes udsendt budgetliste på de kommende udgifter den enkelte afdeling har, og som der 
er konteret for. Det vil så blive afdelingernes fremtidige budget, men ellers må vi lige rette nævnte 
til, så udgifterne ikke ligger flere forskellige steder i regnskabet for 2019. 
Alt i alt, så ser beholdninger og forbrug 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. 
 

HI-Nyhedsbrev / officielle medier: 
Vi har vores Nyhedsbrev, som køre 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.     
 

Lokalerne: 
 

”Klublokalet Gl. Ellebjerg”. 
Lokalet bliver stadigvæk brugt meget, der er jo næsten ikke en dag hvor ikke det er optaget af 
forskellige klubber og foreninger som dyrker billard og kortspil. Men man er nødt til lige en gang 
imellem at lave et lille skrive til brugerne da de en gang imellem glemmer husordenen, det er ikke 
alvorligt men man glemmer at sætte alarmen til, plus at låse alle dørene. Vi har haft lidt problemer 
med varmen, har haft håndværkere på sagen så nu håber vi at det er optimalt ellers har vi små ovne 
klar hvis man alligevel skulle komme til at fryse. Vi må desværre konstatere at vi også har et 
problem med graffiti, det kan lige nå at blive vasket væk før den næste står klar med en spraydåse. 
Her skal lyde en stor tak til vores DSB folk som kommer når der bliver ringet for at få det fjernet. 
 
”klublokalet Vasbygade”. 
Lokalet i Vasbygade køre stille og roligt. Billardafdelingen afholder klubaftener hvor de afholder en 
intern billardturnering samt pensionisttræf og her behøver man vel ikke at skrive, at der også er 
noget med mad indblandet. Dart træner samt de spiller kampe i lokalet. Her er det mest 
spændende om hvor lang tid vi får lov at beholde lokalerne dernede   
  
Folkeoplysningen Københavns Kommune. 

Folkeoplysningen i Københavns Kommune, Kultur & Fritidsforvaltningen er det sted hvor klubberne 
som er medlem af folkeoplysningen kan låne lokaler, idrætshaller samt udendørsbaner.  Det er her 
vi ansøger om badmintonbaner og alt det vi nu har på programmet i HI som kræver baner og haller. 
Vi søger for 3 år ad gangen, der skal nu ansøges igen fra 2019 til 2021 med deadline den 1.februar 
2019. Men nu er det jo sådan at når man skal søge, så skal det være så besværligt som muligt, det er 
lige før man tror de ikke er interesseret i at udlåne deres baner og haller. Nu søger man igennem 
noget nyt, som de kalder Foreningsportalen og det er ikke blevet lettere, når man giver sig i kast 
med det kan man godt sætte en hel dag af til det og helst inden kl. 15:00 da der også går meget tid i  

http://www.hi-sport.dk/
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telefonen med at snakke med dem som har forstand på det i Kultur og 
Fritidsforvaltningen. Når nu vi er ved Folkeoplysningen og haller mm. Er der nu kommet en dato på 
hvornår vi skal betale gebyr for at benytte disse. Gebyret træder i kraft den 1.juli 2019. Der bliver 
satser på 40 – 20 samt 10 kr. pr. time, heraf går af de 40 kr. - 10 kr. til kommunekassen, 11 kr. til 
øget medlemstilskud til børn og unge, 16,50 kr. til frikøb af faciliteter samt 2,50 kr. i administration.  
Disse gebyrtakster vil blive pålagt de timer (baner & haller) vi søger pr. 1.februar 2019 og så 3 år 
frem. Så nu er det spændende om de kan holde sig i ro på kommunen så vi kan bibeholde disse 
beløb som jo nok må siges at være en fordel i forhold til det andet gebyr som der var snak om sidste 
år, hvor de ville have et personligt medlemskab, så må vi sige at dette her er mere spiseligt når nu 
det er kommet for at blive.   

 

 
 
  

Firmaidræt Storkøbenhavn. (FSKBH). 
 

Den 30.april 2018 var vi mødt 3 mand stærk op i Rødovregård i Rødovre til 
repræsentantskabsmødet i FSKBH ikke for at lave det store ballade men få at få stegt flæsk ad 
libitum. Det var der så 50 andre som også havde gjort, der var 40 stemmeberettigede til et 
repræsentantskabsmøde med ca. 63.000 medlemmer, ja det er jo til at overse. 
Erhvervsskolerne er et område FSKBH går meget op i, så der laves turneringer i forskellige boldspil. 
Den største succes de har lige nu, er der Bike & Run som laves i samarbejde med Rødovre 
Kommune.  
Så var der lidt med muligheden for at overtage KFIU-Hallen, så man selv kunne have 100% 
indflydelse på hvad man vil have af aktiviteter i Hallen. Så var gebyrsagen oppe at vende, med et 
indlæg af Asger Gaard som sidder i Folkeoplysningsudvalget (er udførligt beskrevet under 
folkeoplysningen). Han var i princippet imod dette gebyrtiltag men det er efter Asgers opfattelse 
helt efter reglerne da der ikke sker forskelsbehandling af voksne idrætsudøvere.  
Så blev forslag til kontingent for 2018 fremlagt og her fortsætter man uforandret, det vil sige for HI 
at vi skal betale 1800.-kr da vi har 7 eller flere aktiviteter. Så var der valg til div. poster i bestyrelsen 
her var genvalg til alle. Så var der til sidst indlagt en lille pause så der kunne blive dækket bord og 
flæsk ad libitum kunne angribes, repræsentantskabsmødet var slut 
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Jernbanefritid. 
I weekenden 2- - 3.november 2018, blev der afholdt dialogmøde på Kursus Center Knudshoved hvor 
alle klubformænd samt afdelingsledere fra Jernbanefritid var inviteret til at høre om Jernbanefritid’s 
nuværende form og om hvordan vi styrker Jernbanefritid fremad. Der var følgende emner på 
dialogmødet E-Sport – Nye aktiviteter samt Datalovgivningen. Der var 3 repræsentanter fra Dansk 
Firma Idræt som fik fredagen til at gå med at fortælle om hver deres område. Det mest interessante 
var om den nye datalovgivning om hvad man må og ikke må. Der blev udleveret et digert værk om, 
”Vejledning til behandling af personoplysninger” her skelnes imellem, almindelige 
personoplysninger og personoplysninger med højere grad af beskyttelse. Hver forening skal finde en 
dataansvarlig som står inde for at alle personoplysninger er gemt forsvarligt. I Hovedstadens 
Jernbane-Idræt er det kassereren der med hård hånd styrer vores ”Privatlivspolitik” som i øvrigt kan 
ses på vores hjemmeside, under forening og så i bunden af den kasse som kommer frem. Det var et 
interessant emne men meget tungt – man skulle holde øre og øjne åben hele tiden, blinkede man 
bare en gang, ja så var man tabt på gulvet. Efter sådan et vigtigt emne kom Sannie så på bane om 
hvordan man laver nye aktiviteter og hvordan man fanger de unge mennesker, og nok en gang hiver 
hun et blad fra Jernbanefritid frem med 2 ældre skakspillere og pointere at sådan et billede måske 
ikke lige fanger……..ud over dem som spiller skak. Jeg vil foreslå Jernbanefritid om at stikke hende et 
nyt blad så vi ikke skal se dette blad en gang mere, hun har brugt det selv samme blad for nogen år 
siden. Så kom der en ung fyr fra Dansk Firma Idræt som skulle fortælle om E-Sport, det var ganske 
interessant at høre om hvordan man får de unge til at spille dette spil, personligt er jeg selv blevet 
bidt lidt af det ved at se div. spil i fjernsynet med Astralis og North (mener det er et FCK/Nordisk 
filmhold). Men det er jo også meget sjovt at det ene øjeblik får man at vide at man sidder for længe 
ved skærmen og med den anden hånd opfordre man folk til at spille forskellige PC-spil. 
Jernbanefritid har nedsat en lille gruppe som skal prøve at se om det er noget for de unge vi har i 
Jernbanefritid. 
Lørdagen var afsat til lidt økonomi samt gruppearbejde med løsningsmodeller/forslag og punkter 
som bestyrelsen kan arbejde videre med ift. Jernbanefritid’s økonomi. 
Ved alle internationale arrangementer vil der være en selvbetaler på 1000.-kr. pr. udøvende 
deltager. 
Der er kommet nye regler i forbindelse med kørselstilskud til stævner under Jernbanefritid. 
 
Medlemmer med ret til fribefordring.  
Rejser på egen fribefordring.  
 
Medlemmer uden ret til fribefordring.  
Der kan søges tilskud til transport til Jernbanefritid’s arrangementer. Der ydes tilskud på 50% af 
billettens pris. Ordningen gælder både kørsel i tog og i egen bil. Billetter/afregning skal indsendes til 
kassereren efter arrangementet. (her betaler HI stadigvæk de 25% så der bliver en egenbetaling på 
25% af billetten) 
Som forsøgsordning i 2019 gives der transporttilskud på 50 % af billettens pris, hvis man ikke har 
fribefordring. Vælger man at køre i egen bil, gives der en kilometertakst efter Statens laveste takst. 
Ved brug af bil, gives der kun tilskud den ene vej, altså fra ens bopæl og til det sted hvor aktiviteten  
skal dyrkes. Der udbetales også kun en gang brobetaling i den kørte strækning, hvis broen indgår i 
rejsen, (man skal derfor selv dække udgiften til hjemtransporten og en brobetaling).  
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Medlemmer, der har fraskrevet sig retten til fribefordring.  
Må selv betale alle omkostningerne til stævnerne. 
Disse ansøgninger sendes som hidtil til HI`s kasserer som så vil stå for det mere praktiske, så som at 
udbetale det ansøgte og så gå videre til Jernbanefritid. Ansøgningerne skal sendes til HI`s kasserer 
umiddelbart efter stævnets afholdelse på den på den blanket som kan findes på HI`s hjemmeside 
under medlemskab og så lidt nede på siden. 
 
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 Anders 
 
Vi har mistet 7 medlemmer siden 1. januar. 

Kim Møller spørger ind til firma idræt om FKBU-hallen mht. værdien, John fortæller at der er et 

ønske om at FSKBH skal overtage hallerne, beslutningen er blevet udskudt. Hvem får overskuddet 

ved et salg af hallen. 

Spørgsmål af Kim Møller til hvervning der er afsat 9000 kr. til fiske afdelingen og nogle penge til løb. 

Bruno fortelte at der er lavet en plan, at den 7. marts skal der være den første træning fra HI`s 

klublokale. Der er kun en tilmeldt til cykling. 

Gode idéer modtages gerne. 

Knud Ourtvig: Vi skal fastholde de nuværende medlemmer ved at tilbyde den nogle attraktive tilbud. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Regnskab 2018. 
 

Kassereren fremlagde på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab for 2018. 

John Madsen vil rose kassereren for hurtig refundering når man har lagt penge ud. 

Kim Møller spørger om hvordan det foregår med penge til instruktør i gymnastikafdelingen. 

Det foregår sådan at gymnastikmedlemmerne betaler det fulde beløb til kassereren som derefter 

betaler instruktøren. 

Hvad dækker en ekstraordinær indtægt på 3530,41 Kr. over, det er sponser indtægt fra Ok. 

Regnskabet for 2018 blev derefter enstemmigt vedtaget. 

 

6. Indkomne forslag. 
 

Der er ikke kommet nogle 

 

 

 

 

 

 



 

 8 / 8 
 
 

 

7. Budget.  
 

Kassereren fremlagde budgettet for 2019. 

Der er ikke planlagt nogle kontingentstigninger, kontingentet fortsætter på 37 Kr. for aktive og 8 kr. 

for passive medlemmer. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 

8. Valg. 
 

a: Valg af formand.  

    Tony Kim Andersen, blev valgt.     

b: Valg af 1 bestyrelsesmedlem.  

    Lars N. Modig, blev valgt. 

c: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

    Hans Chr. Nielsen & Kent Boye, begge blev valgt.              

d: Valg af 1 revisor. 

    John Pagh, blev valgt, 

e: Valg af 1 revisorsuppleant  

    Henrik Martensen, blev valgt. 

 

9. Fremtidig virksomhed. 

 

Vi skal finde ud af at stoppe nedgangen, Vi vil finde en kontaktperson i metroen for at prøve få nogle 

medlemmer derfra. 

 

10. Eventuelt. 

 

Kim Møller: Har bestyrelsen overvejet 60-års jubilæum i 2020. 

Det blev indstillet til at bestyrelsen nedsætter et jubilæums udvalg. 

Det blev foreslået at man valgte en fast dato for generalforsamlingen. 

 

11. Afslutning. 
 

Formanden takkede for valget samt god ro og orden og en stor tak til dirigenten for god styring af 

generalforsamlingen.  

Herefter blev der udråbt et trefoldigt leve for Hovedstadens Jernbane-Idræt.  

 

Sekretær 

Lars Modig 

 

 

 


