
 

 

Beretning 2016-2017: 

 

Overenskomsten øger reallønnen: 

Grundet den meget lave inflation er vores realløn faktisk steget det sidste år. På trods af en meget 

smal ramme ser lønudviklingen ganske pæn ud. 

Pensionsprocenten er nu steget til 17,03 %. Pensionstabellen kan findes på HI´s hjemmeside. Der 

er heldigvis mange medlemmer, som ansatte i de selvejende anlæg som følger pensionssatserne – 

men vi møder stadig medlemmer, som IKKE har nogen form for pensionsaftale i deres ansættelse. 

Det skal der laves om på. Jeg kan kun opfordre medlemmer UDEN pensionsaftale til at kontakte HI 

for at drøfte mulighederne. 

Kompetencemidlerne bliver flittigt brugt af vores medlemmer – så der er ingen tvivl om at disse 

penge er katalysator til øget uddannelsesaktiviteter. Der er siden 1.4.15 givet mere end en halv mil-

lion kr. til vores medlemmer og alt tyder på puljen bliver opbrugt inden den nye overenskomst skal 

træde i kraft 1.4.18. 

Da det kun er ansatte i kommunerne, der kan få del i disse penge, må indsatsen være, at de selv-

ejende institutioner vil støtte uddannelsen af deres ledere. HI drøfter det ofte med bestyrelse og le-

dere i de selvejende haller. 

Vi er nu ved at forberede overenskomstforhandlingerne 2018. Det er dog for tidligt at pege på kon-

krete forhandlingstemaer, men sikring af realløn, bevarelse af en reguleringsordning og fortsættelse 

af kompetencepuljen står stadig højest på HIs ønskeseddel.  

 

Enkeltsager: 

HIs medlemmer er heller ikke i dette forenings år blevet skånet for et stort antal personsager. Især i 

kommunerne har man været hårde med sparekniven og har fjernet mange af vores stillinger. Dette 

set i sammenhæng med at de kommunale forvaltninger også bliver ”skåret til” har gjort, at mange 

føler sig hårdt presset i jobbene. 

Vi har eksempler på, at nogle lige frem ”har smidt håndklædet i ringhjørnet” og sagt, at nu ønsker 

man ikke at være med mere. Vi håber, at det værste er overstået og at der findes et niveau som 



 

 

 

giver både spændende jobs og en god udvikling af idrætsanlæggene – så vi kan give nogle gode 

rammer til brugerne. 

 

Medlemmer: 

Det er blevet et indsatsområde for Hovedbestyrelsen at få flere af vore kolleger med i HI som med-

lemmer. På hovedbestyrelsens seminar i Nyborg i februar måned besluttede man, at styrke indsat-

sen med at få flere med i HI. Når HI har forhandlingsretten og overenskomsten med KL til at vare-

tage ansættelses- og lønvilkår for vores branche, er det naturligvis vigtigt, at så mange som muligt 

bakker op om det. 

 

Organiserer du din virksomhed rigtigt/bedst mulig? 

Vi oplever, at nogle idrætsanlæg/kommuner rundt omkring i landet har færre ledere end der er 

ledelsesopgaver til. Man har i sin iver for at slanke organisationen fået medarbejdergrupper til at 

løse  

lederopgaver. Som eksempel kan fortælles, at ved sammenlægning af anlæg under én fælles 

ledelse har man sparet de øvrige ledere væk. Det fjerner jo ikke ledelsesopgaverne, men opgaverne 

gives så til 

menige medarbejdere. HI har jo både idrætsinspektører, halinspektører og assisterende 

halinspektører i overenskomsten - netop fordi der skal kunne organiseres individuelt. Ved at 

fravælge ledere til 

at løse disse opgaver, fravælger man også fleksibiliteten, som vores overenskomst giver i stor grad. 

Man fravælger samtidig den kompetenceudvikling og det fællesskab, som er med til at udvikle den 

enkelte leder. 

 

Forhandlingskartellet (FK): 

Samarbejdet i FK bliver fortsat styrket. Den store fordel er, at vi i fællesskabet kan løfte emner vi 

hver især ikke vil kunne magte. Dansk Formands Forening er blevet medlem af Forhandlingskartellet 

og vi har kunne på sidste møde byde velkommen til formand Kim Bøje Madsen. Vi er nu i gang med 

at forberede OK 2018, hvor ønsker til næste overenskomst skal besluttes efter sommerferien. 

 

Selvejende institutioner i kommunernes fokus: 

Vi oplever, at kommuner begynder at arbejde med strukturændringer omkring de selvejende institu-

tioner. Nogle kommuner finder, at de selvejende institutioner ikke udvikler sig hurtigt nok i takt med 



 

 

 

den udvikling, som sker i samfundet og de ændrede krav - primært fra ikke organiserede idrætsak-

tive - til hvad anlæggene skal kunne tilbyde.  

HI Videncenter har allerede arbejdet med flere udviklingsprojekter i kommuner, som ønsker disse 

ændringer. HI har taget initiativ til dialog med foreløbig 5 kommuner om, hvad der bør/kan gøres – 

herunder opkvalificeringer af såvel personale som bestyrelser. Vi ser frem til at udbygge disse initia-

tiver i den kommende tid. 

 

HI Videncenter: 

HI Videncentrets arbejde er nu inddelt i tre hovedområder: 

1. Byggeri 

2. Teknik 

3. Organisering og kompetenceudvikling 

Det er disse 3 overskrifter, som erfaringerne har vist er de centrale i arbejdet. Der er dedikerede 

kolleger, som yder en god indsats for at hjælpe og støtte op om udviklingen rundt om i Danmark. 

Tak til Henrik Høy Caspersen, Leif Andersen og Kim Kupetz for jeres store indsats hermed. 

 

Ny struktur i HI: 

Efter generalforsamlingens vedtagelse i 2016 om en ny struktur, hvor områderne fra at være 14 er 

blevet til 5, oplever vi, at det har givet fornyet energi, og har medvirket til at sætte mere skub i ar-

bejdet rundt i landet. Vi håber, at denne udvikling vil fortsætte, og at der kommer flere tilbud ude i 

det enkelte områder. Områdebestyrelserne ønskes held og lykke med at udvikle arbejdet lokalt og 

styrke netværket. 

Strukturen lægger også op til et tættere samarbejde mellem områderne og foreningen centralt, så-

ledes at der gensidigt kan trækkes på idéer og ressourcer til gavn for sammenhængen i HI. 

 

Lederuddannelse mm. 

HI Lederuddannelse 1 er nu i gang med hold nr. 7 og der arbejdes på et hold nr. 8 med opstart til 

efteråret. 

HI startede Lederuddannelse 2 op i samarbejde med Steen & Frejo, det første hold havde første dag 

den 19. april. Holdet er på 20 deltagere og er fuldt booket. Det bliver rigtig spændende at følge 

dette nye hold. Vi forventer et nyt hold starter op i efteråret 2017. 



 

 

 

Her har man fat i ”værktøjskassen”. Du kan se meget mere om disse uddannelser på HIs hjemme-

side. 

 

HIs hjemmeside og sommerhuse: 

Her i foråret 2017 har HI fået ny hjemmeside, og man kan nu booke og evt. betale for kurser mv 

direkte via hjemmesiden. 

Sommerhusene kan nu igen bookes direkte på hjemmesiden, og man kan se, hvornår der er ledigt. 

Det er en feature, der har været efterspurgt længe og vi håber, at det kan sætte mere gang i udlej-

ningen. 

Det er ærgerligt, at udlejningen har været så vanskelig at opretholde på et jævnt niveau. Vi vil godt 

opfordre alle til at reklamere for de 2 gode huse og brug dem nu. De er til glæde og gavn for jeres 

skyld 

 

Campus 2016: 

Campus 2016 blev afholdt i november måned med 125 deltagere. Det er meget tilfredsstillende, at 

vi fortsat kan samle så stor en gruppe til dette arrangement. Det at man på kort tid kan få en masse 

korte og koncentrerede input fungerer godt og HI vil naturligvis igen i 2017 tilbyde en lignende 

Campus-dag, den 27. november 2017. 

 

Green Key: 

Green Key har igen i år haft en række gode og interessante arrangementer for deres medlemmer. 

Det er vigtigt, at det ikke kun er lederne, der er med til disse spændende Erfa-dage, men også med-

arbejderne, der skal være en del af det miljø- og energiarbejde, der udføres på de enkelte idrætsan-

læg.  

Tak til Michael Simonsen og Kim Kupetz for deres utrættelige arbejde med Green Key. 

 

Samarbejde med Connect Sport: 

ConnectSport har fundet en netværksmåde, som er taget godt imod af mange af HIs medlemmer, 

hvorfor det er naturligt at fortsætte samarbejdet herom. ConnectSport udbyder en lang række net-

værksdage, hvor den enkelte deltager evt. sammen med 1 eller 2 medarbejdere får glæde af såvel 

inspiration fra oplægsholdere som diskussion med kolleger med lignende opgaver. 

Jørgen Mosbæk  



 

 

 

Seniorudvalgets beretning for 2016 

Fra seniorudvalget har vi igen i år udsendt et nyheds- nytårsbrev 2016 til foreningens 

seniormedlemmer 

I nyhedsbrevet, der blev udsendt i januar måned 2017, har vi berettet, dels lidt om hvad der er 

foregået i foreningen og dels lidt mere om arbejdet i seniorudvalget i løbet af år 2016. 

Denne beretning vil derfor stort set være en gentagelse af nævnte nyhedsbrev, der i øvrigt kan 

læses på hjemmesiden under seniorudvalget - referater.   

Seniorafdelingen tæller i skrivende stund ca. 110 medlemmer, der enten er gået på efterløn eller er 

blevet pensioneret fra deres jobs rund om i de forskellige idrætsanlæg. Den nedgang af medlemmer 

vi oplevede sidste år er ikke fortsat og det er vi glade for. 

Også i det forgangne år har vi haft stor glæde af at deltage aktivt i arbejdet inden for 

Hovedbestyrelsen, hvor seniorudvalget er repræsenteret ved formanden og i hans forfald ved 

næstformanden. Der har været mange spændende møder i hovedbestyrelsen, hvor mange nye 

tanker og idéer har været til behandling og er resulteret i en ny struktur for områderne og en deraf 

følgende reducering af hovedbestyrelsen, hvor seniorudvalgets formand fortsat er repræsenteret. 

Hvert år forsøger seniorudvalget at arrangere en fælles tur for interesserede medlemmer med 

ledsager. Disse arrangementer kan kun gennemføres med hjælp fra seniormedlemmer fra det valgte 

lokalområde. 

Seniorturen 2016 gik som bekendt til Oksbøl. Her havde Helga og Calle Tøtrup lagt et stort arbejde i 

at byde seniormedlemmerne på et indholdsrigt og hyggeligt ophold i det vestjyske område. 

Indkvarteringen var på Danhostel Blåvandshug. Herfra var vi dels på en lille aftentur ud i de store 

naturområder for at møde kronvildt og dels på en længere bustur hvor vi blandt andet besøgte 

byggepladsen for opførelsen af det nye Tirpitzmusæum. En guidet tur til 

naturgenoprettelsesprojektet omkring Filsø var også en spændende oplevelse, ligesom besøg på 

Oksbøl Brandbils og Pansermuseum. 

Hver aften havde vi underholdning af forskellig art og som sædvanlig opfriskning af gamle 

bekendtskaber og tidligere fælles oplevelser. 

Tak til Helga og Calle Tøtrup for en stor oplevelse.  

Jeg kan også oplyse at Senior Tour 2017 – med stor hjælp af Vagn Gram - er fastlagt til afholdelse i 

dagene mandag den 4.september til torsdag den 7.september, hvor vi skal vi skal indkvarteres på 

Skærbæk Fritidscenter og hvorfra der er planlagt gode ture i omegnen.  

Invitationen til dette arrangement vil blive tilsendt alle seniormedlemmerne først i juni måned 2017 

og vi håber på, at der vil være god tilslutning for deltagelse.  

Seniorudvalget/Peder Jensen 

 



 

 

 

Dagsorden 
 
Generalforsamling 2017 onsdag den 10. maj, kl. 09.00 – 10.30 Vingstedcentret, 7182 Bredsten 
 
 
01. a. Valg af dirigent 
 b. Valg af stemmetællere 
 
02.  Aflæggelse af organisationens årsberetning til efterretning. 
 
03.  Fremlæggelse af organisations reviderede årsregnskab til 

godkendelse. 
 
04.  Indkomne forslag 
   
05.  Fremlæggelse af næste års totalbudget til orientering 
 
  
06.  Valg  
 
  Valg af næstformand Henrik Høy-Caspersen – modtager genvalg 
  HB indstiller: Henrik Høy-Caspersen 
 
  FU-medlemmer Carsten Clemmensen – modtager ikke genvalg. 

HB indstiller: Morten Ahlefeldt Hansen, Nakskov Idrætscenter 
   
   
 
07.  Valg af Statsautoriseret/registreret revisor 

 HB indstiller: Revisam2000 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

    
 
08.  Eventuelt 
 
Alle medlemmer er velkomne til Årsmødet. Tilmelding er ikke nødvendig. Ægtefæller og tilmeldte 
souschefer velkomne til at overvære Generalforsamlingen. 
 

 
 
  



 

 

 

Regnskab 2016 

 

 


