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Generalforsamling den 3. maj 2022 
 

Årsberetning 

 

2021 startede med Coronarestriktioner og sluttede med Coronarestriktioner. 

Dermed kom pandemien til igen at definere året væsentligt, og under alle omstændigheder gribe ind, dels i 
aktiviteterne i anlæggene der ude og dels i aktiviteterne i HI, som igen blev hæmmet af restriktionerne. Her 
til kom at vi har anvendt mange ressourcer på rådgivning og vejledning til medlemmer og anlæg, ligesom 
deltagelse bl.a. Sektorpartnerskabet har fyldt en del. 

Når man bruger ressourcer på noget, går det fra noget andet. Det kan ikke være anderledes, og det har i 
vores tilfælde igen i år influeret negativt på økonomien.  

Ikke at vi skal give Corona alt skylden for det underskud vi har i 2021, men Corona har sin andel her. 

På det strategiske plan, gav Corona os en ny platform, og pandemien har på mange måder styrket nogen af 
vores samarbejder. 

Samtidig kan vi med tilfredshed notere at branchen er kommet helskindet ud af pandemien, og vi har ikke 
oplevet en massakre på anlæggene, som vi på et tidspunkt frygtede. 

Dette takket være nogen dygtige ledere der ude, ligesom kommunerne har vist vilje til at holde hånden 
under anlæggene. 

Vi har også set et skred i befolkningens idrætsvaner. Godt nok tales der om en lille væst i antallet af 
medlemmer i foreningerne, men vi ser samtidig en række sportsgrene, der lider, og de typiske indendørs 
holdidrætter er en skygge af sig selv. Denne tendens skal vi følge, og anlæggene skal være klar til at handle 
på det. 

Økonomi 

Det er og bliver supertræls fortsat at præsentere underskud. Senere i dagsordenen, vil vi præsentere et 
underskud i niveauet 260 t.kr. Verden har været i forandring de seneste år, og det har i den grad påvirket 
vilkårene for at drive en lille forretning som vores. Alt kan selvfølgelig forklares, og i hovedtræk er 
overskrifterne på underskuddet: 

• Faldende kontingentindtægter 
• Høje personaleomkostninger 
• Et svagere resultat for brancheudstillingen 
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• Vigende annonceindtægter på bladet 
• Corona 

 
Vi reducerede medarbejderstaben på kontoret med 1 medarbejder og bar på lønomkostningen hele året, 
hvilket vel nok er den mest toneangivende årsag.  
 
På trods af det dårlige resultat, tillader vi os alligevel at være forsigtigt optimister, og har for 2022 lagt et 
budget, som udviser overskud, og som vi er væsentligt mere sikre på, end vi hidtil har været. 
 
Vi begynder at ane konturerne af vækst i antallet af medlemmer, vi har bedre styr på omkostningerne, og 
forventer da også et provenue af nogen af alle de arrangementer, og events, vi afholder. 
 
Brancheudstillingen 
 
Brancheudstillingen flyttede i 2021 som bekendt til Vejen Idrætscenter, hvor vi den 28. september slog 
dørene op for en udstilling i nye rammer. Vi forsøgte at fastholde så meget af formatet fra Vingsted, som vi 
kunne samtidig med at vi forsøgte at udnytte en række af de åbenlyse fordele, som flytningen fra Vingsted 
til Vejen åbnede for. Der var selvfølgelig begynderfejl og masser af læring ligesom noget overnatning 
desværre kiksede. Det har vi lært af, og rettet op på i forhold til fremtidige arrangementer i Vejen. 
 
Isoleret set forløb udstillingen efter planen, og Vejen Idrætscenter bestod prøven med bravour. Vi oplever 
har at blive taget i mod med åbne arme, et personale der står klar, når det mindste melder sig, og så er det 
rart at det ikke er regningsblokken, der ryger frem som det første, når en udfordring melder sig.   
 
Besøgstallet kunne være bedre. Vi kan nok tilskrive Corona en del af skylden direkte som indirekte for at 
besøgstallet kunne have været højere. Dog så vi også nogen af de nye faggrupper på udstillingen, som vi 
har rettet markedsføringen mod, det er særdeles positivt. 
 
Dette års brancheudstilling bliver endnu større, og vi er nu gået i samarbejde med Idrætsplatformen, Idan, 
Vejen Kommune og Vejen Idrætscenter om at skabe ”Idrættens Branchedage”, hvor vi smelter den hidtidge 
Vejen Konferencen sammen med Brancheudstillingen. Arrangementet strækker sig over i alt 3 dage og 
formålet med at kombinere de 2 arrangementer er selvfølgelig at skabe større besøgstal til begge 
arrangementer. 
 
Vi har gjort meget ud af at holde tæt kontakt til udstillerne dels i forhold til flytningen til Vejen sidste år, og 
dels i forhold til at ændre formatet i år. Udstillerne har kvitteret positivt, og udtrykker glæde over at vi 
arbejder med at udvikle arrangementet. 
 
Alt i alt ser vi meget frem til dette nye samarbejde, og vi forventer at kunne skabe nordeuropas største 
event for facilitetsbranchen. 
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Aktiviteterne 
 
Kurser, seminarer årsmøde, temadage, erfadage, har gennem mange år defineret HI’s virke.  
 
Der har delvist været pause i 2020 og 2021, men vi har i 2022 udarbejdet et meget ambitiøst 
aktivitetsprogram, som dog ikke er helt på plads endnu. 
 
Samlet set udgør de forskellige arrangementer fundamentet for det netværk, der er så uendelig vigtigt for 
en forening som vores. Vi er og bliver en fagforening, men foreningens styrke skal findes i de faglige 
netværk. Derfor er og bliver aktiviteterne en vigtig hjørnesten ligesom det er et vilkår at fag- og 
brancheforening går hånd i hånd. 
 
Vi vil derfor fortsat fokusere på et relativt højt aktivitetsniveau på branchefronten. Vi vil genoplive tidligere 
ideer og koncepter samt udvikle nye i takt med at tiden definerer nye behov og trends. 
 
Green Sport Facility (GSF) 
 
Vi satte et mål om at få 12 nye anlæg i 2022. Det mål nåede vi allerede i februar.  
 
Nogen vil måske sige at vi er dårlige til målsætninger. Jeg vælger at sige at vi har lykkedes mere end fuldt 
med markedsføringen af GSF. Interessen der ude er enorm og efter vi introducerede 
kommunemedlemsskaber, kan vi se at det nærmest vælter ind med anlæg. 
 
Vi skal ikke sætte vores lys under en skæppe, men må også tilskrive væsten i GSF at interessen for 
bæredygtig og klimarigtig drift aldrig har været større, ligesom begreber som verdensmålene har medvirket 
til at skærpe interessen der ude. 
 
Et vigtigt spin off af GSF er det netværk, der følger med et medlemskab af ordningen. Når vi samler 
tropperne under GSF, er det vildt at se, hvordan snakken straks går og netværket virker. Det skal vi dyrke 
videre på,  og vi skal omsætte denne succes strategisk. 
 
Uanset medvinden kommer intet af sig selv, og der arbejdes også på denne front benhårdt. Der skal derfor 
lyde en kæmpe tak til teamet bag GSF, Heidi, Kim og Michael. I gør det fantastisk. 
 
Sammensmeltning af DSI og HI 
 
Jørn og jeg var sidste forår til generalforsamling i DSI, som vi på det tidspunkt havde haft en række 
drøftelser med i forhold til at finde fælles samarbejdsflader. Generalforsamlingen i DSI udmøntede i at vi 
blev spurgt konkret, om vi ikke på branchefronten skulle slå os sammen med udgangspunkt i sekretariatet i 
Solrød. 
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DSI har i en række år kæmpet med at finde et ståsted, hvorfra de kunne definere et virke. Vi har fra vores 
side længe drøftet at etablere en decideret brancheforening, hvor fra vi kunne betjene anlæggene på en 
række fronter. Vi har i forvejen en lang række aktiviteter, der taler mere ind i en brancheforening end i en 
fagforening. Vi har en medlemsmasse, der efterspørger brancheaktiviteter og mulighed for 
branchemedlemsskab. 
 
Vi er derfor nu i gang med at etablere en selvstændig forening, og så snart den er etableret, skal der fyldes 
varer på hylderne, og udbydes en række solide tilbud til facilitetsbranchen. 
 
Vi glæder os meget til at gå i luften, og håber at tiltaget bliver bakket op til glæde og gav for hele branchen. 
 
Bladet, nyhedsbrevene og SOME 
 
Vi har det seneste år brugt en del krudt på at udvikle bladet. Ansættelse af Erling som redaktør betød at vi 
fik en kapacitet ombord, som med sin kæmpe viden hele tiden finder på, og i øvrigt udfordrer os andre i 
forhold til, hvad der skal bringes i bladet. Vi har med Erling formået at løfte bladet betydeligt og vi har bredt 
redaktionen ud, så det i dag er en bred kreds, der byder ind til bladets indhold. 
 
Til tider tænker man at et blad som format er gammeldags. Det er det ikke, og vi har fundet en god balance 
mellem, hvad vi bringer i bladet, i nyhedsbrevene og på SOME. Alt i alt har vores formidlingsstrategi fundet 
sit leje, og vi kan mærke at det vi bringer på samtlige platforme modtages positivt og læses. 
 
Fagforeningen 
 
Vi må aldrig glemme at HI er en fagforening, som med helt almindelige og traditionelle virkemidler hjælper 
medlemmer, der på den ene eller den anden måde skal hjælpes i tilfælde af f.eks. en lønforhandling, en 
opsigelse, en konflikt, i forhold til arbejdsmiljø med mere. Vi håndterer mange faglige sager, store som små, 
og er til enhver tid klar til at hjælpe medlemmerne. 
 
Allerede nu kigger vi så småt hen i mod OK 24. som tingene står nu med stigende inflation og faldende 
realløn, er der ingen tvivl om at OK24 forhandlingerne bliver hårde. Gennem vores medlemskab af 
Forhandlingskartellet, vil vi i den grad gøre vores stemme gældende, og sælge os selv dyrest muligt. 
 
Det fremadrettede 
 
Meget af det, der allerede er nævnt i beretningen, peger ind i fremtiden, så det er nævnt. På det 
overordnede plan skal vi fokusere på at gøre os relevante. Som branche og som fag der ude. Vi har meget 
at byde på, og som institution er en idrætsfacilitet en vigtig brik i det lokale samfund. Vi kan levere inden 
for sundhed, integration, modtage flygtninge, og spille en vigtig rolle i forhold til vores primære 
samarbejdspartnere i foreningsverdenen. Alt i alt rammesætter vi nogle vigtige fællesskaber, og det er 
vigtigt at vi hele tiden er klædt på til den opgave. Dette blandt andet gennem uddannelse. 
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 Alt det, vi gør, kræver ressourcer og det er her vigtigt at takke alle de mennesker, der byder ind med 
arbejdskraft, med ideer og sparring. Særligt i forhold til ideer, er sparringen fra medlemmerne uhyre vigtig, 
det er der ude fra ideerne skal komme, så omsætter vi fra sekretariatet til praksis. 
 
Jeg vil godt benytte lejligheden og takke HB og FU samt de frivillige kræfter, der byder ind til diverse udvalg. 
Jeres bidrag og indsats er uvurderlig. Ligeledes en tak til Anette og Joy, der er ankerpunkterne i 
sekretariatet. I holder ud og ved, selv når det rigtig stærkt, og til tider griner i ad mine platte jokes.  
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