
 
 
Årsberetning 2018 
  
Så gik der endnu et år og vi sidder her til generalforsamling igen. Det har været et år,                  
hvor vi har fået afsluttet et par store projekter. Vores terrasser er færdige, vi har fået                
vandskuret klubhuset og cafeteriet, så bygningerne hænger mere sammen. Vi har           
fået nye lysmaster og lysbanen er udvidet til kampstørrelse. Og vi i bestyrelsen er              
godt tilfredse med resultatet af det hele.  
Det var også i 2018, helt nøjagtig den 2. november efter 40 års bankospil, at det                
sidste spil blev afviklet. Støtteforeningen har betydet meget for HfS og vi er             
taknemmelige for det store arbejde de har ydet gennem tiden. 
 
 
Årets HFS’er  og årets træner 2018  
Vi har lige holdt den årlige HFS-fest. Denne gang i Aulaen på Hals Skole og 110                
HFS’er deltog i festen. HFS-festen er en tak til alle de frivillige, som yder en stor                
indsats for HFS og igen i år en rigtig god fest med masser af glade deltagere, god                 
mad fra Gæstegivergården i Gandrup og musik leveret af Version 1.0.  
Til festen blev årets træner og årets HFS’er 2018 kåret. I år blev det Maj Svanekær                
Nielsen som blev årets træner. Maj startede som 13 årig og er en meget engageret               
træner, som bruger meget tid på forberedelse og at hjælpe hver enkelt barn. Maj              
prioriterer også det sociale og arrangerer årligt overnatning med gymnastikpigerne.          
Om Årets HFS’er 2018 blev der sagt, at hun når hele vejen rundt i HFS, har været                 
træner i bl.a. fodbold og aktiv i flere af klubbens afdelinger. Har besiddet flere              
udvalgs- og bestyrelsesposter og hjælper med alle opgaver, hvis der er brug for det.              
Der er ingen opgaver, der er for store og ingen er for små. Hun står ved sine og                  
klubbens beslutninger, men lytter til medlemmernes forslag og meninger. Hun har           
været med i mange år også som forældre, men også når det gjaldt samarbejde med               
skolen, kommunen og samrådet. Og vildt - Det er mig. Jeg er meget stolt af at blive                 
kåret, som året HFS’er 2018. Det er flotte ord jeg har på mit diplom og det er jeg                  
meget glad for. 
  
 
Bestyrelsesarbejdet 
I 2018 har vi bl.a. på vores bestyrelsesmøder haft mange snakke om, hvordan vi kan               
få mere klubliv ind i HFS. Vi har snakket med cafeteriaudvalget, de sportslige udvalg              
og vi har været på besøg hos Aalborg KFUM. Cafeteriaudvalget kom med en ide om,               



at vi kunne have en person til at stå for cafeteriet og den ide havde vi også selv gået                   
med og de 2 ting sammenlagt med vores tur til Aalborg KFUM gjorde, at vi her fra                 
januar ‘19 ændrede vores cafeteriaudvalg. Vi håber på mere aktivitet i cafeteriet så vi              
rigtig kan mærke hvad klubliv er.  
 
Vi har lavet ensartning af trænergodtgørelserne afdelingerne imellem, vi har          
udarbejdet trænerkontrakter, som gerne skal give et bedre overblik vedr. hvem der            
skal udbetales honorar til. Kontrakterne er også meget vigtige i forhold til indhentning             
af børneattester. Der er lavet procedure for tilmelding og betaling. 1. udkast til en              
håndbog med alle “de uskrevne regler” er lavet. Det er lidt af, hvad vi i bestyrelsen                
har været i gang med. På vores møder den 2. tirsdag i måneden mangler vi sjældent                
emner til at fylde dagsordenen ud og ind imellem må vi tage en lørdag eller søndag i                 
brug.  
 
Vi deltager i møder med samrådet. Det sidste år har det handlet meget om              
fordelingen af de 15 mill. til Hals-Hou området og hvilke tiltag de skal bruges på. Jeg                
er kommet i gruppen, som skal kigge på skiltningen i Hals by. 
 
 
Afdelingerne 
Igen i år har jeg prøvet at kigge tilbage på lidt af, hvad der er sket i afdelingerne i                   
løbet af 2018. Vores facebooksider siger meget mere om, hvor mange ting der rører              
sig i afdelingerne. Og med det vil jeg gerne sige tak til alle jer, som laver opslag, så                  
det er til at følge med i, hvad der sker. 
  
Gymnastik har fået børneyoga på programmet og som årlig tilbagevendende          
begivenhed laves der en flot opvisning til sæsonafslutning. 
 
Badminton fortsætter sin vante gang. Ungdomsspillerne deltager i stævner og          
motionisterne får sved på panden. 
  
Håndboldafdelingen tager de yngste med til stævne i Mou Og HFS har fået både              
dame- og herresenior hold igen. Herrerne med en super start og oprykning til serie 3.  
  
Fodbold har igen i år sammen med de øvrige klubber i gl. Hals kommune deltaget i                
Ramsingcup. Og vores U13-drenge har været til ottendedelsfinale om jysk          
mesterskab. Sæsonen sluttede med medaljeoverrækkelser til alle U7 til U12 spillere           
og kåring af årets spillere.  
  
I seniorafdelingen rykkede 1. holdet i foråret op i serie 2 og 2. holdet i efteråret op i                  
serie 3. Lars Hybholt stoppede som seniortræner efter 3 år med masser af             
spændende fodbold. De ældste fodboldspillere / veteranerne vandt VM guld          
(Vendsyssel mester). 
  



Volleyball har i samarbejde med skolen fået etableret en beachbane til glæde for             
alle.  
  
E-sport er flyttet til lokaler i ungdomsklubben og har fået udvidet med flere game              
setups.  
  
Fitnessafdelingen går forrygende. Medlemstallet er stigende og ind imellem er          
motionscenteret allerede blevet for lille. Der er blevet udskiftet spinningscykler,          
endnu et løbebånd er indkøbt og der er blevet uddannet instruktører til Kettlebell             
træning og 2 er uddannet som personlige trænere. Og for at gøre det let for de nye                 
medlemmer, at få udleveret en nøglebrik, er motionscenterets reception bemandet et           
par gange om ugen. 
  
 
Udvalgene 
Det er ikke kun i afdelingerne der er sket en masse i 2018. Vores udvalg, juletræer,                
event, skansefest, cafeteriet og støtteforeningen har også bidraget med fællesskab          
og et økonomisk bidrag til HFS på ikke mindre end 296.620 kr. Her skal vi huske, at                 
disse udvalg ikke kan arrangere og eksistere, hvis ikke vi alle giver en hånd med og                
giver et par frivillige timer til HFS. 
 
Skansefesten fik lavet et brag af en byfest, 4 dage med masser af liv og glade dage.                 
God revy, kræmmere, sponsorcykelløb, underholdning for de yngste, bilboksning,         
lokale musikere, VM fodbold og ikke mindst Sussi og Leo som fyldte det store telt til                
bristepunktet. 
 
Eventudvalget har arrangeret, at vi har haft besøg af Danmarks John og Poul Krebs. 
   
 
2018 
Det har været endnu et spændende år som formand for HFS og et år med flotte                
sportslige resultater, fokus på klubliv, strukturering mellem afdelingerne og         
frivillighed, som er en vigtig del for, at vi kan skabe de bedste rammer for klubben. 
  
Tak for at i alle er mødt op i dag og tak for jeres bidrag til vores allesammens HFS. 
  
Henriette Holm 
Formand HFS 
  


