
Referat fra HI møde d. 14/11 2019 i Farum Svømmehal 

 

Ad 1. Nyt fra HI område v/ områdeleder Claus Larsen. 

Velkommen til to repræsentanter fra Bornholm, som har været savnet til vore møder. Henrik Høy 

Caspersen er desværre forhindret pga brækket ben/fod. Vi prøver at snakke lidt om alle de tilbud mv. som 

vii bliver bombarderet med eller andet relevant, da Henrik´s indlæg udgår. Vi forventer at messen ved 

årsmødet kan være yderligere udvidet i 2020, da der i 2019 var delvis ombygning på Vingstedcenteret. Vi I 

forretningsudvalget, har evalueret på sammensætningen/programmet for vores årsmøde. Vi arbejder på at 

gøre det mere spændende og interessant, så vi kan fastholde deltagerne til også at deltage i 

generalforsamlingen ved årsmødet i 2020. Campus seminar i Middelfart har vi besluttet at aflyse her i 2019,  

Campus vil formentlig fremover afholdes hvert 2. år og dermed næste gang i 2020. Vi syntes vi gentog os 

selv lidt for meget, når det blev afholdt hvert år. Vi har i Hovedbestyrelsen og i Forretningsudvalget snakket 

om vores, måske lidt “støvede” image. Vi har bedt om ekstern hjælp til at vi kan blive bedre til at 

promovere os, gøre opmærksom på os selv som forening. 

Medlems-problematikken. Vi bliver færre. Har du en “nabo”- hal, hvor den ansvarlige ikke er medlem af HI, 

kan du måske aflægge denne nabo et besøg. 

Vi har besluttet at sammenlægge HB og FU, da vi reelt debatterer og beslutter det samme i begge udvalg. 

Så det bliver fællesmøder med hver sin dagsorden og referat frem til næste årsmøde, da vi der kan ændre 

på forholdene formelt. 

23. januar 2020 tager Henrik Høy og Claus Larsen til Bornholm, hvor der er indkaldt til infomøde blandt 

vores medlemmer derovre. Formålet er at få etableret ny og god kontakt til vore medlemmer på Bornholm. 

I vores kontingent for områdemøderne på kr. 300 indgår, at Bornholm medlemmerne får deres rejse betalt 

til møder i område 1. Og at vi i område 1 får tilskud, hvis vi tager til områdemøde på Bornholm. Vi har pt. 

ca. 16.000 kr. på konto for vores område. Claus vil sikre tilskud til de to repræsentanter der er mødt op i 

dag. 

Kommunernes Landsforening har ansat en konsulent der skal varetage idrætsområdet. Henrik Høy og Claus 

Larsen, har indbudt sig selv til et møde med konsulenten, da vi oplever at HI bliver overset ved indkaldelse 

til relevante møder, konferencer mv. Det er vigtigt vi også er en stemme i debatten omkring Idræts- og 

Kulturlivet i Danmark, da vi mener vi selv har meget at byde ind med. 

Samarbejde med Svømmebadsteknisk forening er genoptaget og der har været afholdt møde mhp 

fremtiden og fælles arrangementer, altså arrangementer åbne for medlemmer af begge foreninger. 

I forlængelse af rapport fra Syddansk Universitet og anbefalinger i rapporten, er der emner vi bør forholde 

os til. Fx hvordan vi kan åbne for vores anlæg for den ikke organiserede idrætsudøver.  

Kai: Vi er politisk styrede og kan ikke altid regne med opbakning, når vi laver aktiviteter for den ikke 

organiserede idræt. Vi kan ikke bare åbne vore haller mod den politiske vilje. Politikerne mener ofte det er 

en foreningsopgave, at aktivere borgerne.  



Diskussion omkring HI arrangementer, hvor ConnectSport byder ind med konkurrerende arrangementer 

(Holbæk Sportsby, hvor HI måtte aflyse deres tur). Skal vi koncentrere os om fagforeningsdelen? Kunne et 

samarbejde med ConnectSport medvirke til at vi kunne få flere medlemmer? 

Ad 2. Oplæg Henrik Høy. Indlæg måtte udsættes til at han kan komme igen. 

Ad 3.Direktør for Lokale og anlægsfonden Esben Danielsen. 

Måske skal I hedde noget andet? Jeg tror navnet Halinspektørforeningen kan risikere fejlfortolkninger. I er 

dygtige til at drifte/management (hvad I laver),men helst ikke med for meget nyt, for at kunne optimere 

driften. I kan sikkert godt spare lidt næste år, da I kan gøre det lidt bedre, det kan vi jo altid – er den 

herskende opfattelse hos politiker og måske også i forvaltningen. Det er en af jeres udfordringer. 

Management er udsat for centralisering. Der behøver ikke længere være personale på alle anlæg. Så er der 

“hvorfor”. Det er meget vigtigt, at I kan svare på det i jeres ledelsesopgave. I skal ikke bare være den der 

vedligeholder jeres bygning. I skal kunne svare på, hvorfor I leder og administrerer som I gør. I skal vide 

noget om jeres brugere, hvad de ønsker, også de ikke organiserede og sætte det i sammenhæng med jeres 

lokaler mv., det I kan byde ind med for at få aktivitet i jeres lokaler og på jeres baner. Det må jo være det 

overordnede mål.  

Et stærkt fællesskab har ofte nok i sig selv! Det kan være svært at få nye ind fx pigefodbold i en 

fodboldklub, der er domineret af mænd og drenge. Så inviterer en anden klub pigerne ind eller der laves en 

ny klub der kræver klubhus, baneadgang osv., ikke særligt hensigtsmæssigt og så der økonomien oveni . 

Hvad er jeres rolle i at få tingene til at spille sammen i jeres lokalområde? I skal byde ind. Mange kender 

ikke alle de tilbud der ligger i hver kommune. Her kan I også få betydning, da klubber ikke er så gode til at 

reklamere for sig selv. De synes måske heller ikke de har plads, - sikke noget vrøvl! De har nok i sig selv. 

Hvem er det der skal aktivere alle de der er inaktive (dem på sofaen, der er meget svære at få fat i)? 

Lægepraksis burde ligge i/tæt på idrætshallen…..så kan der nemt anvises aktiviteter for overvægtige, 

personer de har brug for at ændre livsstil.mv.. 

Ad 4. Efter og videreuddannelse v/Kaj S. Hansen 

Kaj fortalte om samarbejdet med Klaus Frejo, Idrættens Udviklingscenter, om udvikling af en 

kompetencegivende uddannelse for ledere og medarbejdere. Det havde været et presset forløb, da 

kurserne allerede skulle igangsættes inden årsskiftet, det kunne godt være en udfordring i anlæggene at 

skabe tid til deltagelse med så kort varsel. 

Kaj kontakter Klaus Frejo, for en snak omkring opstart af kurser i det nye år, så vi bedre havde mulighed for 

at planlægge deltagelse. 

Ad 5. Frokost og rundvisning. Gennemført  

 

Referent Finn Thorsøe 

 



 

 

 


