
 

Referat af generalforsamling  
 

Henrik Høy Caspersen bød velkommen og informerede om at det i år var muligt at følge 

generalforsamlingen via live stream. 

 

Valg af dirigent 
Willy Rasmussen blev valgt som dirigent og takkede for valget. 

 

Joy Amandus Andersen blev valgt som referent. 

 

Dirigenten konstaterede at valget er indkaldt den 19. april via mail og hjemmeside. Dermed er 

generalforsamlingen lovligt indvarslet. 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

De tre forslag om vedtægtsændringer er rettidigt udsendt. 

 

Der var blevet udleveret 26 stemmesedler. 

 

Aflæggelse af organisationens årsberetning til efterretning.  
 

HI’s økonomi forbedret. Vi har elimineret en stor del af underskuddet og kan se fremad. Vi har 

desuden taget yderligere tiltag til at økonomien bliver rettet op. 

 

HI har et problem med medlemsrekruttering. Afgående medlemmer bliver erstattet af AC’ere og 

dem skal vi finde ud af, hvordan vi kan favne/ramme dem med fagforeningstilbud. 

 

Siden etablering af fællessekretariatet har HI skåret 2/3 af udgifterne. Dog har Corona situationen 

gjort, at vi mangler indtjeningen på vores arrangementer. 

Der er også en tydelig synergieffekt ved Fællessekretariatet, hvor vi sparer omkostninger ved at 

koordinere blandt andet ved møder, hvor ikke alle tre formænd behøver at møde op. 

 

Joy og Anette er ansat i Fællessekretariatet og betjener de 3 fagforeninger der. 

HI har desværre måtte tage afsked med Anita Primdahl. Jeg skal hilse fra hende. En tung og trist 

beslutning men desværre økonomisk nødvendig. 

 

OK21 forhandlingerne har vi afsluttet med et resultat, som ikke er prangende, men dog en sikring af 

reallønnen. Vi har hævet pensionen for HI’s medlemmer så de stiger til 18,07% pr. 1. april 2022. Et 

fornuftigt resultat alt taget i betragtning 

 



Brancheudstillingen blev rykket til efteråret og afholdt i Vingsted. Smittekurven steg så desværre 

op mod efteråret og det låste mange kommunale ansatte, som havde forbud mod at tage ud til 

eksterne arrangementer. Udstillerne støttede op om udstillingen, men HI mistede et par 100.000 

desværre på den konto som følge af de færre deltagere 

 

I år er vi ved at lave et nyt koncept i Vejen Idrætscenter og standene er ved at være udsolgt i hal 3. 

Et nyt koncept med at afvikle arrangementer i vores egne Idrætsanlæg og vi glæder os meget. 

 

Tiden har været moden til at træffe nogle nye valg og HI vil fremover dele brancheudstilling og 

generalforsamling op. 

 

Samarbejdet med IFFD og Danske svømmebade om at gå fælles veje og finde fælles trædeflader 

tegner lovende. Vi erkender vores forskelle, men dyrker vores fælles pejlemærker og står derved 

stærkere. 

 

HI har i samarbejde med DSI afholdt en række vellykkede webinarer. 

 

Vi står nu tydelig som en samlet facilitetsbranche med en stærk fælles stemme. 

 

Green Sport Facility er i vækst og på bundlinjen   kan vi mærke, at folk melder sig ind og fokus er på 

energibesparelse. 

 

HI´s organisering af områderne og arbejde med områderne er på rette vej. Vi afholdt HI seminar i 

går, hvor vi talte om, hvordan vi organiserer områderne fremover. 

 

Der er etableret et sektorpartnerskab, som blev oprettet under KM (idræt og fritid), hvor HI blandt 

andet deltager. Det er desværre en for bred deltagerkreds til, at det er tydeligt og effektiv.  

 

Erling Madsen er ny redaktør på HIs bladog afløser Adam Pade som blev tilbudt en anden stilling. 

Hjemmesiden er ikke vores fyrtårn og vi er ikke stolte af den, så den skal der arbejdes med efter 

sommerferien, hvor vi tænker nyt indhold og udseende. 

 

Branding og nye samarbejder er fokuspunkter for HI. 

Vi har stor succes med vores webinarer og udnyttelse af onlinemøder for fx HB og FU. 

Hovedfokus er medlemsrekruttering og hvordan vi gør os mere lækre.  

 

Tak til seniorerne som gav vores sommerhus et løft. Tusind tak for det. 

 

Tak til medlemmerne for støtte, og områdeformændene samt HB og FU for et godt samarbejde og 

tak til de ansatte på sekretariatet. 

 

 

 

 



 

Der var ingen spørgsmål/kommentarer og beretning blev taget til efterretning. 

 

Seniorudvalgets skriftlige beretning blev taget til efterretning 

 

Kort orientering fra de geografiske områder v/områdeformændene  
Område 1 har kunnet gennemføre et besøg i Frederikssund, som var vellykket og folk var glade for at kunne 

mødes igen. 

 

Område 2 mødtes inden nedlukningen i Holbæk Sportsby. Desuden blev der holdt et lille møde i november i 

Sørby Hallen. 

 

Område 3 har holdt et møde i Kolding, hvor de så det nye padletennis center. 

Alle områder planlægger at afholde møder efter sommerferien. 

 

Fremlæggelse af organisationens reviderede årsregnskab til godkendelse  
Regnskabet blev præsenteret.  Det er desværre stadig med et underskud, men der er optimisme og det går 

den rigtige vej. Vi er på vej med at vende underskuddet til et overskud. Perioderegnskabet viser et lille 

overskud. 

Indtægtssiden har lidt på rund af corona. På udgiftssiden har vi fået eliminerer en del udgifter. 

Der skal kigges på om vores aktiver er korrekt angivet da både værdi af sommerhus og ejerlejlighed er 

større end hvad der står i balancen. 

Salget af sommerhuset i Bønnerup er påført balancen i 2021 da det blev solgt i første uge af 2021 

Gunnar Jensen: Påpegede at der var en forkert overskrift da der stod 2021 i stedet for 2020 

Regnskabet blev derefter godkendt. 

 

Indkomne forslag Hovedbestyrelsen har indsendt forslag om 3 vedtægtsændringer (bilag 1.)  
 

Et af forslagene foreslog, at medlemmer med reduceret kontingent fremover ikke har fuld stemmeret. 

Seniorudvalget har stadig plads i HB, men dog uden stemmeret. Deres arbejde er vigtigt og tæt koblet til 

foreningen og deres deltagelse, og arbejde for HI er vigtig. 

Knud Essendrop: Påpegede at han var nervøs for at miste vores seniormedlemmer, da man fx kan miste 

fradraget, når man nu ikke er fuldgyldigt medlem med alle rettigheder. Der har været en skattesag vedr. 



dette og da seniormedlemmer udgør ca. 100 medlemmer, er det et væsentligt antal, der kan forsvinde fra 

foreningen. Knud bad FU undersøge sagen vedr. fradrag og rettigheder. 

Henrik Høy-Caspersen: FU vil selvfølgelig undersøge. om det har betydning for skattefradrag. Det skal 

afdækkes inden næste fremlæggelse, om det har nogen betydning, og derfor skubbes forslaget til næste 

ordinære generalforsamling. 

Det gælder altså de to første forslag. 

 

Forslag 3 

Ændring af §7 stykke 3 ændring vedr. afholdelse af generalforsamling. 

FU vil lægge op til at generalforsamlingen kan afholdes online, hvis det ikke skulle være muligt at afholde 

det fysisk. Fysisk fremmøde ved generalforsamling er dog altid at foretrække.  

Hjemlen til det skal stå i vedtægterne for at det kan være en mulighed. 

Ændringen blev hermed vedtaget. 

 

 

 

 

Fremlæggelse af næste års totalbudget til orientering, herunder orientering om næste års 

kontingent.  
Budgettet blev præsenteret og fremlagt til orientering som et styringsredskab. 

Bundlinjen er budgetteret med et overskud på 119.000. 

Der var ingen spørgsmål til budgettet. 

 

Valg  
Næstformand vælges i ulige år – næstformand Jørn Juul modtager genvalg . 

Jørgen Juul blev genvalgt. 

 

1 forretningsudvalgsmedlem på valg i ulige år – medlem Morten Ahlefeldt modtager genvalg . 

HI havde modtaget en skriftlig opstilling af medlem Kent Skou Nielsen via mail. Halinspektør i Faxe 

Kommune. 

Dermed er der to kandidater til posten som bestyrelsesmedlem. 

 



Der var derfor skriftligt valg og stemmesedler blev indsamlet. 

Morten blev valgt med 26 stemmer. 

Claus er valgt som områdeformand. 

 

7. Eventuelt 

Gunnar blev kaldt op og fik overrakt en buket samt vingave for sit store arbejde i HI og i seniorudvalget. 

Gunnar møder altid loyalt op og kommer med gode relevante indlæg. Han har lagt et kæmpe arbejde i HI 

og udvalget og vi siger tak for mange års godt samarbejde. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede hermed generalforsamlingen. 

 

 


