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Beretning 2018
Så er endnu et år gået i HUI – og når man kigger tilbage i kalenderen, så er der næsten altid gang i
et eller andet. Vi har et årshjul med faste arrangementer, men der er altid plads til nye tiltag – og
det er netop noget af det, der er med til at gøre det spændende at deltage i foreningslivet. Lige
meget om det er de faste og kendte opgaver, eller det er nye projekter, så handler det om at stå
sammen og få ting til at lykkes. Og det er vi faktisk gode til her i Hundelev.
Årets gang i HUI 2017-2018:
I maj måned åbnede tennisbanen. En flok frivillige stod for at gøre banen klar – og det er bare i
orden år efter år. Vanding af banen plejer Per at stå for – han fik stor hjælp fra Vorherre sidste år.
Den megen regn sidste år gjorde det lidt håbløst at spille – vi håber på bedre vejr i år. Der er ikke
så mange medlemmer til tennisbanen – det er en skam. I år laver vi lidt ekstra ud af åbningen og
prøver at lokke lidt flere til.
Onsdagstræf, med Nina og Palle som tovholder, startede i april/maj måned. Her kan alle børn
være med hver onsdag mellem 16-17, og der bliver lavet mange forskellige aktiviteter på skolen og
i skoven. Ca. 20 børn har været med til onsdagstræf.
I juni måned er der traditionen tro ”Open by Night” ved Brugsen. HUI sørger for salat og laver
kaffe. Pga. dårligt vejr blev det holdt på Navervej i Sejlstrups hal – men det blev en skøn aften
alligevel med mange mennesker, god mad og hygge.
I juni blev DGI´s Landsstævne afholdt i Ålborg. Et kæmpe sportsevent – hvor lille HUI også var
repræsenteret. Bjarne fik samlet nogle voksne volleyballspillere, som spillede nogle kampe i
Ålborg. 15 andre fra HUI var aktive i en bar – som frivillig hjælper ved Landsstævnet. Det var sjovt
at være en del af L2018 på den måde – og så tjente vi lidt penge til HUI.
August måned bød på Rubjerg Knude løbet, søndag den 20/8. Det er blevet et stort tilløbsstykke i
Hundelev og folk kommer langvejs fra for at løbe, gå eller cykle i den flotte natur. Mette Duch
tager hvert år HUI-kasketten på og sammen med andre frivillige lykkes det at samle over 500 folk i
Hundelev denne dag. Friskoledysten, hvor skolerne dyster om procentvis at deltage med flest
elever, blev igen vundet af ”vores” friskole, så pokalen kunne blive i Hundelev.
I september startede vintersæsonen med volleyball, gymnastik, linedance, pilates, badminton og
bevægelse med bold for børn. Det er altid spændende at starte på en ny sæson. Der er jo mange
andre tilbud, end lige fra HUI – men jeg synes generelt at opbakningen gennem sæsonen har
været rigtig god. Heldigvis har vi også nogle dygtige trænere og hjælpetrænere, som er med til at
trække læsset i HUI.

September måned bød også på sæsonens første volleyballstævne i Ålborg. Det første af i alt 7
stævner, hvor alle Bjarnes volleyballspillere dominerer ret godt både med antal spillere og når det
gælder medaljer.
Den 31. oktober var der Halloween. Byens foreninger havde arrangeret en (u)hyggelig aften med
bl.a. gåtur rundt i byen og i skoven, hvor der ventede forskellige overraskelse. I Fælleden
serverede spejderne suppe og noget varmt at drikke. Det var andet år, der blev holdt Halloween
og det var en kæmpe succes.
December måned står for julehygge på de forskellige hold – nogle med forældre, søskende eller
bedsteforældre.
I januar startede vi op sammen med Vendsyssel på Vægten. Dvs. at vi tilbød deltagere fra VPV at
de kunne komme til Hundelev og prøve nogle af vores aktiviteter i de 8 uger VPV varede. Vi tilbød
Motionsvolley, Motionsgymnastik og Pilates. Pilates var et trækplaster med 8 – 10 nye hver uge.
Volley og gymnastik havde 1-3 nye med. Om vi får mange nye medlemmer er måske tvivlsomt –
men det er vigtigt, at vi får vist, hvad det er vi kan tilbyde herude i en forholdsvis lille forening.
Den 24. marts afholdt vi vores årlige Forårsopvisning. Alle gymnastikhold og linedanserne deltog i
opvisningen i år. Det er en fantastisk dag. Alle trænere og hjælpetrænere mødes i god tid og gør
klar til opvisningen. Sådan en dag fornemmer man en vis stemning blandt trænere og gymnaster –
en blanding af nervøsitet, spænding og glæde. Tilskuerne fik sig i hvert fald en god oplevelse med
flot gymnastik og dans og traditionen tro, kunne vi igen slutte af med kaffe og hjemmebagte
boller, bagt og smurt af Gunhilds gymnastikdamer.
Dagen sluttede af med evaluering og pizza for trænere og hjælpetrænere.
Her i april måned afholdte Sparekassen Vendsyssel garantmøder, hvor vi fik mulighed for at
hjælpe og dermed tjene penge til HUI. I alt 9 personer hjalp med borddækning og oprydning.
Tennisbanen er igen gjort klar med nyt grus osv. og er smuk, som aldrig før. Kresten er primus
motor for det projekt og vi glæder os til at vise banen frem til en lille åbningsfest i starten af maj.

Lidt tal:
Medlemstal, delt op efter ”under” og ”over” 25 år:
Gymnastik*

Volley

Badminton

Tennis

Ialt

2017/18

65/68

36/6

0/16

0/19

210

2016/17

55/71

41/12

0/16

0/19

214

2015/16

64/47

26/12

0/18

3/20

190

*Gymnastik inkl. pilates,linedance og bevægelse med bold (for børn).

Medlemstallet er stort set uændret i forhold til sidste år. Man kan altid ønske sig flere
medlemmer, men jeg synes det er vigtigt at glæde sig over de aktiviteter og aktive medlemmer,
som allerede er i gang i HUI.
I idrætsforeningen er vi afhængige af frivillige hjælpere og dem er der heldigvis mange af. Der
bliver snakket meget om frivillige i foreninger – hvordan skal de lokkes til at hjælpe. Jeg synes det
er vigtigt, at man som frivillig er med, fordi man synes det er sjovt og så skal man være god til at
sige fra, for det må aldrig blive en sur tjans.
I dag skal vi sige velkommen til nye frivillige her i Hundelev – HUI Motion og Fitness. Der er
allerede gjort et stort arbejde for at komme hertil – møder, ansøgninger, besøg i andre
motionscentre osv. Nu begynder det hele at tage form og det bliver spændende at komme videre.
Camilla er på valg i dag og ønsker ikke genvalg. Det er fuld forståeligt – hun vil dog stadig være en
del at HUI som træner for nogle af de mindste børn. Det er vi rigtig glade for - Camilla brænder for
børnegymnastikken og det smitter af på gymnasterne. Tak for den tid du var med i bestyrelsen – vi
ser frem til stadigvæk at have et godt samarbejde med dig.
HUI TAKKER:
Alle vores medlemmer for god opbakning til vores aktiviteter.
Alle vores trænere og hjælpetrænere for en flot indsats.
Regnbuen, Friskolen og SFO`en for et godt samarbejde.
Kultur – og Idrætscentret (Anders Sejlstrup) for samarbejde vedr. brug af hallen mv.
Kresten, Jens, Peter, Henrik og Per, for at gøre tennisbanen klar. Tak til Merete for opvartning af
de hårdtarbejdende. Og ekstra tak til Per, fordi du holder det pænt omkring tennisbanen hele
sommeren.
Mette og Mette – I er altid klar til at hjælpe HUI.
Jens M – sørger for at annoncere og opdatere på ”Hundelev News”.
Poul Berg for hjælp til ansøgninger til kommunen.
Nina og Palle for en stor indsats til ”Onsdagstræf”.
Alle de frivillige, som bl.a. hjælper til KOM-ugen, Rubjerg Knude løbet, volleyball-arrangementer,
Landsstævnet i Ålborg og Sparekassens Garantmøde.
Sparekassen Vendsyssel, som trykker foldere for os.
Lasse Murer, som har sponsoreret trøjer til vores trænere og hjælpetrænere i år.
Jeg siger tak til den øvrige del af bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.
En kæmpe stor tak til Dorthe, vores trofaste kasserer. Uden dig var der ikke meget HUI.

Marianne Jensen.

