
Generalforsamling i HØST IF 

tirsdag den 20. februar 2018. 

3 Aktivitetsudvalgenes beretninger  

3.1 Gymnastik, Gunvor Bakkegård 
Der blev afholdt ”nytårskur” for trænere med flere d. 11. januar, dermed er der startet op i 2018. 

Der var opvisning d. 19. marts. Viby GIF var gæsteoptrædende. 

Gymnastikskolen i påsken havde 40 deltagere i alderen 6 til 12 år. Alle havde en god oplevelse, og der 

afsluttedes med en opvisning. 

Zumba og crossfit kører 

Rytmekrukkerne deltog i landsstævnet i Ålborg. Bortset fra regnen var det særdeles hyggeligt. (det regnede 

ikke da de var på gulvet.) 

Uddannelse vægtes højt i afdelingen. Hjælpeinstruktørerne har været på kursus i Vingsted, se evt. HØST 

nummeret fra august 2017 for yderligere information. Der har været afholdt DGI kurser i hallen. 

Skolen har fået en del nye redskaber, det er godt, men giver nogle udfordringer med hensyn til oprydning 

og plads. 

Det forsøges at få aftale med indendørs fodbold angående nedtagning af bander efter fodboldtræningen. 

 

Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendtes enstemmigt. 

3.2 Fodbold, Lars Olsen 
Fodboldafdelingen har holdt aktivitetsmøde. Kun 11 deltog, noget skuffende med de mange medlemmer. 

På sidste generalforsamling blev det vedtaget at forsøge samarbejde med Voldum. Det er igangsat, og 

fungerer indtil videre rigtig godt. 

Til Favrskovmesterskaberne 2017 deltog 82 hold. Tak til de, der deltog og til alle der hjalp til. 

Der er afholdt trænerkursus. 

Serie 3 og 6 holdene kører, serie 4 måtte trække sig efter forårssæsonen. 

U 13 er startet som 11 mands hold, og klarer sig godt. 

Der var 107 deltagere på fodboldskolen i sommerferien. Tak til medarrangører og hjælpere. 

U 13 og U14 deltog i årets Ramsing Cup. 

Skønt serie 3 holdet klarede sig flot i foråret måtte de rykke ned i serie 4 efter efterårssæsonen. Serie 6 

holdet klarede sig pænt. 

Udfordringerne med banderne, som nævnt af Gunvor, skal løses, så alle bliver tilfredse. 



Samarbejdet med Randers FC forløber fint med besøg af spillere og overværelse af kampe i Randers. 

Til august skal alle spillere have fodboldpas. 

Der afholdes Favrskov mesterskaber 2018 i hallen d. 23 til 25 februar. 

Efter Erik Smedens død er der en masse opgaver, som skal omfordeles. Afdelingen satser på mere 

forældreinddragelse. 

Lars oplyste han ønsker at stoppe som formand for fodboldafdelingen snarest muligt. 

 

Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendtes enstemmigt. 

3.3 Bordtennis, Peter Thybo 
Også i bordtennis er der mange huller efter Erik Smedens død. DGI er behjælpelig med mange ting omkring 

stævner m.v. 

Seniorafdeling med 10-12 deltagere er etableret. 

Der var aktivitetsmøde med 11 deltagere af 15 mulige. 

Arrangement med deltagelse af skolen og DGI har givet flere nye medlemmer. 

Vi har været gode til at træne vore spillere. I øjeblikket er der 3 spillere på U15 landsholdet, der har spillet 

deres første bolde hos os. 

Rikke Randrup opfodrede til at gentage succesen med skolearrangementer, gerne med Hadsten skoler, da 

der ikke er bordtennis tilbud i Hadsten. 

 

Beretningen godkendtes enstemmigt. 

3.4 Badminton, Gert Holdensgård 
Der var klubmesterskab med ca. 40 deltagere 7. april 2017 – gentages i år men dato ikke fastlagt 

Der er omkring 50 deltagere på 15 baner i løbet af ugen- Der er ledige tider, men de ligger på ikke særlig 

attraktive tidspunkter. 

 

Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendtes enstemmigt. 

3.5 Jiu jitsu, Thomas Langton 
Der køres på relativt lavt, men stabilt, blus med godt 20 deltagere. 

Der er 5 til 8 niveauer på samme hold. Det giver lidt udfordringer. 

Der kunne godt bruges flere hjælpetrænere. 

Der laves prøvearrangement med skolen for at skabe interesse. 

Der var selvforsvarskursus for kvinder med 25 til 30 deltagere, det gentages. 



 

Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendtes enstemmigt. 

3.6 Krolf, Margit Jensen 
Spiller 2 gange om ugen. 

Der er 20 – 25 deltagere, flest fra Hadsten og Selling. 

 

Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendtes enstemmigt. 

3.7 Volley, Kim Lilholm 
Kim var ikke tilstede, så der blev ikke givet beretning. 

Kim bedes sende beretning, som kan vedlægges referatet, til Vivi 

3.8 Stavgang, Vagn Salling Poulsen 
Afholdt aktivitetsmøde med alle deltagere på nær 1, så var vi 7! 

Der afholdes ”julefrokost” 3. marts, og grillfest engang efter sommerferien. 

Vi har fået 1 ny deltager, men modtager gerne flere. 

 

Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendtes enstemmigt. 

3.9 Løb, Claus Glavind 
Der var nytårskur i februar. Igen i år startes i februar-marts. 

Der er flere forskellige niveauer og ambitioner blandt deltagerne. 

Grundlovsløbet er blevet en tradition, der gennemføres igen i år. 

Trods regnen var der 80 deltagere på de tre ruter sidste år. 

Afdelingen er med i ”Stafet For Livet” i Hadsten. Der har været 50-60 deltagere hvert af de sidste 3 år. 

Sæsonen stopper til efteråret, men nogle fortsætter hele året. 

Der er 12-15 medlemmer 

 

Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendtes enstemmigt. 

 


