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Generalforsamling tirsdag den 9. april 2019, kl. 19.00
i Kultur – og Idrætscenter for Hundelev og Omegn.

Beretning 2019
Så er der gået endnu et år i HUI og det er tid til at gøre status over årets aktiviteter i vores
forening.
Motion er blevet receptpligtig for nogle – jeg holder mest på, at vi skal tilbyde motion uden recept.
Men det fortæller dog noget om, hvor vigtigt det er for os at dyrke motion. Det kan godt virke
indlysende her i Hundelev, men alligevel bliver der lavet undersøgelser vedr. motion, der så
heldigvis kommer frem til, at vi lever længere og livskvaliteten forbedres, når vi dyrker motion,
samt at det sociale ved at dyrke motion også er en væsentlig faktor for vores helbred. Hvad man
så dyrker af motion, kan vel være irrelevant. Så længe det får én afsted, det er sjovt, man får sved
på panden og ikke mindst; at man er glad og tilpas bagefter.
I HUI tilbyder vi de aktiviteter, som vi har en instruktør til og de senere år er der kommet flere nye
tiltag - egentlig helt af sig selv. Eller rettere sagt – instruktørerne er kommet til os i HUI og det har
resulteret i, at vi de sidste 3 år har haft Linedance og Pilates, samt CrossGym i en sæson. Sammen
med foreningens andre tilbud - volleyball, gymnastik, tennis og badminton - synes vi, at der er god
mulighed for at dyrke motion i Hundelev. Og det vi ikke har i topmoderne udstyr, store haller, seje
trænere osv., det henter vi på det sociale samvær.
Det nye motionscenter er også en stor gevinst for HUI og på sigt vil der helt sikkert blive meget
mere samarbejde omkring holdtræning i HUI og træning i motionscenteret.

Årets gang i HUI 2018-2019:
Maj 2018: Åbningen af tennisbanen sidste år blev markeret med et lille arrangement, hvor alle
kunne komme og prøve banen og vi serverede øl, vand, kaffe og kagemand. Der var et flot
fremmøde og mange benyttede sig af at prøve banen. Ca. 10 nye medlemmer til tennisbanen fik vi
sidste år – og alle fik ekstra meget spilletid pga. det gode sommervejr.
I april/maj startede onsdagstræf med Nina og Palle. Stadigvæk et godt tilbud til alle børn, der er
med på at lave noget sjovt efter skoletid. De spiller bold, kører på rulleskøjter, en vandkamp blev
det nok også til sidste år.
Den 8. juni var der ”Open by night” i Hundelev, hvor HUI igen stod for at snitte salat, lave kaffe
osv.

I uge 24 var der KOM – uge. For børnene var der om dagen løb, madlavning, fodbold,
spejderaktiviteter, tur til Løkken svømmehal og bondegårdsbesøg. Om aftenen var der
gadefodbold, mandehørm og cykeltur. Det var et rigtig fint program, som der var lagt mange timer
i mht. planlægning og afholdelse. Men fremmødet var ikke lige godt til alle aktiviteter, så ved
evaluering af ugen blev man enige om at holde en pause med KOM – ugen.
August byder som sædvanlig på Rubjerg Knude Løbet. Og igen var der ca. 500 deltagere til løb,
cykeltur og gåtur. En fantastisk dag i Hundelev – hvor man godt kan blive lidt stolt, når der
kommer så mange til vores lille by. Kæmpe tak til alle de frivillige og især tak til Mette Duch, der
repræsenterer HUI når der er RKL.
Linedanserne har travlt med at komme i gang i august måned. De passer stort set sig selv – og de
HYGGER sig. Omkring 20 dansere møder trofast op hver tirsdag og danser i flere timer.
I august startede CrossGym, som noget nyt I HUI. Lotte Horne er primus motor for det hold – og
det er blevet en kæmpe succes. 22 har været med på holdet fra start og de er næsten alle nye
medlemmer i HUI. Det har virkelig fanget nogle af de folk, som vi ikke før har haft et tilbud til.
Børnepasning er en del af CrossGym og det har helt sikkert gjort det nemmere for nogle familier at
komme afsted. Deltagerne giver også udtryk for, at der er et godt sammenhold på holdet – og det
er bestemt ikke uden betydning i en lille forening som HUI. Vi kan ikke tilbyde hvad som helst, men
kan vi skabe den gode holdånd, så er der gode chancer for at medlemmerne bliver her i Hundelev.
September måneds højdepunkt var åbningen af det nye Motion – og Fitnesscenter i Hundelev. Det
var længe undervejs – og lige pludselig var det en realitet. Det har fået en god modtagelse og er
blevet til det foreningsbaserede motionscenter, som vi havde ønsket os. Folk kan komme der
alene og træne og så bare smutte igen. Men det er i høj grad også blevet et sted, hvor man mødes
og træner fordi det sociale samvær kommer til at betyde meget.
I uge 38 startede volleyball, gymnastik, pilates og badminton. Det er altid spændende at starte på
en ny sæson.
Oktober måned byder på Halloween. Igen et arrangement hvor byens foreninger går sammen om
at lave noget for børn og voksne.
Den 17. november lavede vi sammen med beboerforeningen en arbejdsdag, hvor vi i HUI sørgede
for at sætte 500 påskeliljeløg rundt omkring i Hundelev og omegn. En herlig dag, hvor både børn
og voksne var i gang – og vi kan allerede se, at der kommer påskeliljer op af jorden.
December måned var lig med julehygge – både for holdene og bestyrelsen i HUI.
Marts måned bød først på en tur til Vejen for 27 volleyballspillere, Bjarne og 4-5 forældre.
Den 23. marts var der Forårsopvisning med 3 gymnastikhold og Linedanserne. Det var ikke så
mange hold, men stemningen fejlede bestemt ikke noget hos hverken gymnaster, eller dansere.
En flot opvisning og traditionen tro, havde Gunhilds damer bagt boller til alle bagefter.

Indkøb i HUI:
”Skumfiduser” til de mindste gymnaster, så de kan træne motorik på en sjov måde.
Airtrack til gymnasterne.
Måtter og bolde til gymnastikholdene.
Udstyr til CrossGym (fik 15.000 kr. i tilskud fra DIF og DGI’s Foreningspulje).
Hockeystave.
Nye trøjer til volleyballspillerne (det meste betalt af sponsorer).

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

Volley

Badminton

Tennis

I alt

2018/19

37/85

41/13

0/5

0/30

211

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 Crossgym.

Det sidste års medlemstal er meget lig året før. På børneområdet mangler vi ca. 30 medlemmer
hos gymnastik – det er mor/far/barn holdet, gymnastikholdet for o. – 3. kl. og bevægelse med
bold, der ikke blev til noget denne sæson. Til volleyball er der en pæn fremgang både for børn og
voksne. Også tennis opnåede en flot fremgang i antallet af medlemmer.
I mange foreninger er der meget fokus på frivillig hjælp og der bliver lavet mange tiltag for at få
flere med. Til vores Forårsopvisning reklamerede vi med følgende tekst på vores trøjer: ”Jeg er
frivillig i HUI. Skal DU også være med på holdet?” Det er ikke fordi vi mangler frivillige og det er
ikke for at give folk dårlig samvittighed. Men vi vil gerne sende et signal om, at alle skal have
mulighed for at være med i det fællesskab der nu engang skabes, når man er frivillig i en forening.
Det må aldrig komme til at virke som en lukket kreds – alle skal føle, at de kan bidrage med et eller
andet.

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 og Per (og lidt flere forskellige) for at sørge for, at tennisbanen bliver klar.
Mette og Mette – I er altid klar til at hjælpe HUI.
Peter og Jens M – sørger for at annoncere og opdatere på ”Hundelev News”.
Nina og Palle for en stor indsats til ”Onsdagstræf”.
Alle de frivillige, som bl.a. hjælper til KOM-ugen, Rubjerg Knude løbet og volleyballarrangementer.
Sparekassen Vendsyssel, som trykker foldere for os.
Lasse Murer, Sejlstrup Entreprenør og Løkken Glas, som har sponsoreret trøjer til vores
volleyballspillere, der var i Vejen.
Jeg siger tak til den øvrige del af bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.
Tak til Dorthe for det store arbejde du gør som kasser i HUI.

Marianne Jensen.

