
Old Boys generalforsamlingen i HIs klubhus på 

Landlyst tirsdag den 11. marts 2014.  

Mogens Østergaard blev – som sædvanlig med få år som undtagelse – valgt til 
at lede de fremmødte 23 old- boys-medlemmer gennem generalforsamlingen, 

som startede kl. 18.30 og kunne afsluttes efter en god time afbrudt af en 
pause på 1 times tid hvor de traditionelle gule ærter blev fortæret!  

Tilberedningen af de gule ærter var i år lagt i hænderne på Susanne fra HI, da 

Finn Schjødt, som ellers ien del år havde stået for tilberedningen bad sig 
fritaget.  

Vi siger tak til Susanne fordi hun trådte til og selvfølgelig også en stor tak til 
Finn Schjødt for alle de år han har stået for den uundværlige herreret! De 

tilhørende snaps (3 flasker snaps) var sponseret af Sparekassen Vendsyssel – 
tak til Kurt Henriksen for velvillig mellemmand til dette sponsorat! 

Efter bestyrelsens beretning blev årsregnskabet for 2013 fremlagt til 
orientering. 

Der var indkommet 1 forslag til behandling på generalforsamlingen. 
Kontingentforhøjelse på 50 kr. således at old boys-kontingentet herefter ville 

være 250.- kr. Kasserer Bjarne Andersen (”Røde Bjarne”) havde taget forskud 
på en vedtagelse af forslaget idet han allerede inden generalforsamlingen 

startede, begyndte udstede medlemkort for 2014 og opkræve den nye 
kontingentsats på de 250.- kr. – vel viden at han jo så måtte tilbagebetale de 

50.- kr. såfremt forslaget ikke blev vedtaget! 

Bjarne kunne dog ånde lettet op idet kontingentforhøjelsen blev vedtaget 
enstemmigt! 

Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg – Finn M. Jørgensen, Bjarne 
Andersen (kasserer) og Per Møller Johansen. De blev alle valgt enstemmigt 

uden modkandidater – der var vist ingen der turde stille op mod dem! 

Endelig blev holdlederne for henholdsvis veteranholdet og superveteranholdet 

valgt. Det blev Per Møller Johansen, der kommer til at stå for superveteranerne 
og Kent Thomsen, der står for veteranerne. 

Herfra skal lyde et opfordring til at bakke op om de 2 holdledere så deres 
arbejde bliver gjort let! Undgå ”tynde afbud” og når der meldes afbud – at det 

så sker i god tid! 

Under punktet eventuelt var der en løs snak om forskellige emner. 

Mogens Østergaard og undertegnede kunne afslutte en god generalforsamling 
med det traditionelle trefoldige hurra for vor gamle forening Hjørring 

Idrætsforening! 

Tak til de mange fremmødte!  

 

Jesper Sønderkjøge 

Formand 

 



Herunder bestyrelsens beretning! 

 

 

Bestyrelsesberetning OLD BOYS 11. MARTS 2014 

Der har i den forgangne tid siden vores generalforsamling i 2013 kun været 

afholdt 1 formelt bestyrelsesmøde. Til gengæld har der – sædvanen tro – 

været afholdt indtil flere uformelle bestyrelsesmøder hvor der har været 
mulighed for at drøfte de opståede eller løbende sager og opgaver. 

Old Boys fodbold i HI har primært en væsentlig kerneaktivitet – 
fodboldtræning og kampe, det er sådan set det Old Boys afdelingen dybest set 

er sat i søen for at organisere. Men der er i allerhøjest grad også en del andre 
aktiviteter, som skal udfylde rammerne for HIs ældste fodboldspillere. Old 

Boys fodbold skal være en god mulighed for HI-ere og andre at finde 
fællesskab og kammeratskab på baggrund af et aktivt fodbold-liv. Det er 

vigtigt at der skabes rammer for fællesskabet og at det ikke nødvendigvis 
alene drejer sig om fodbold men også andre aktiviteter.  

Hver torsdag kl. 18.30/20.00 træner Old Boys-afdelingen. Gennem hele 
vinteren – med få undtagelser – er 8-14 mødt frem til træning på HIs anlæg. 

Godt 1½ times træning og efterfølgende en øl i cafeteriet giver et godt afsæt 
for den faste kerne af old boys-spillere som møder frem næsten hver gang. 

I vintermånederne har en del spillere som supplement til træningen på 

Landlyst deltaget i gymnastik mandag og onsdag. Det har været sammen med 
andre old-boys-medlemmer, som har fundet det attraktivt at gå til gymnastik. 

Gymnastikken er kyndigt ledet af Jens Søndergaard, som har været med i 
efterhånden en hel del år og Søren Møller. Forlydener går på at 

gymnastiktræningen bestemt giver sved på panden!  

I den forgangne sæson deltog HI med 3 hold i Vendelboernes turnering. Et 

oldboys hold, et grand old-bys hold og et veteran old-bys hold. 

De to førstnævnte hold kører i mere eller mindre fastlagte rammer uden for 

nærværende kreds af old boys fodbold. 

Stillinger opdateret 26/9 2013 

Pulje A Kampe  P. 

HI 18 51 

Hirtshals 18 40 

Frem 18 37 

Asdal 18 27 

SHI 18 23 

Sindal 18 23 



Bindslev 18 22 

Hundelev 18 16 

Jerslev 18 13 

Astrup 18 7 

 

 

  



Grand OLD BOYS - Slutstilling opdateret 5/10 2013 

 
Kampe P. 

HI 21 52 

Frem 21 39 

Bjergby 21 35 

Hirtshals 21 34 

Sindal 21 25 

Horne 21 20 

Bindslev 21 18 

Asdal 21 15 

 

Veteran OLD BOYS 

Stilling efter forårsturneringen hvorefter puljen blev delt i 2 dele! 

 
Kampe Point 

Løkken 2 15 39 

Harken 15 37 

SHI 15 37 

Hirtshals 15 35 

Ilbro 15 29 

Hundelev 15 25 

Tårs 15 22 

Vrå 15 18 

HI 15 17 

Bagterp 1 15 16 

Skallerup 15 15 

Frem 15 15 

Bindslev 15 14 

Tornby 15 13 

Løkken 1 15 12 

Bagterp 2 15 0 



Efter forårets stilling havde HI i pulje 2 – de næstbedste og her blev det til en 
placering som nr. 6. 

 

Pulje B Kampe Point 

Frem 7 15 

Løkken 1 7 14 

Tornby 7 13 

Bindslev 7 10 

Bagterp 1 7 10 

HI 7 8 

Skallerup 7 6 

Bagterp 2 7 4 

 

Gennem det meste af sæsonen gik der meget snak om en eventuel ny 
turnering, som skulle tilgodese de spillere, som efterhånden var nået højere op 

i alderen. Det er sin sag som eksempelvis 65-årig at storme efter unge spillere 
som lige akkurat er blevet 45 år og opfylder alderskriterierne for at spile 

veteranfodbold. 

Der blev fra flere spillere i såvel HI som i andre klubber givet udtryk for at der 

burde tilvejebringes en turnering hvor alderskriterierne skulle tilgodese ”ældre 
spiller”. 

Det ser nu ud til at blive en realitet med forårsturneringen 2014 – super-
veteran-rækken for +55-spillere.  

Forslaget blev præsenteret for alle klubberne der er tilknyttet Vendelboerne 
ved generalforsamlingen den 4. februar 2014 i Vendiahallen hvor HI old boys 

var repræsenteret med ikke færre end 4 mand. 

De nærmere turneringsregler, som adskiller sig en del fra de gældende i 
veteranfodboldrækken er fastlagt ved et møde for godt 14 dage siden 

Per Møller Johansen kan gøre rede for de væsentligste regler. 

Der har været få arrangementer hvor bestyrelsen har kaldt på medlemmer til 

at hjælpe. Med forliset af Hjørring Sport & event er antallet af arrangementer 
faldet voldsomt. 

Vi ved dog at Dana Cup er en tilbagevendende begivenhed og hvor ansvaret 
for bemandingen af baren i klubhuset hviler på old boys.  

Til alle dem, som har ydet hjælp ved det ene eller andet arrangement skal jeg 
takke ydmygt! 

Når Bjarne senere fremlægger old boys regnskab for 2013 vil det vise et 
overskud på 8.344 kr. hvilket må siges at være rimelig OK. 

På trods af overskuddet ser bestyrelsen sig dog nødsaget til at forslå en 
kontingentforhøjelse på 50.- kr./år til old boys afdelingen. 



Vi står med nogle usikkerhedspunkter i forhold til den kommende sæson, som 
gør at vi bør konsolidere os! 

Vi har desværre stadig nogle uafklarede punkter med HI fodbold, der har 
forhøjet kontingentet for de aktive spillere – herunder old boys spillerne i HI. 

Det gælder bl.a. betalingen af dommerregningerne, som for alle andre hold 
end old boys holdene betales af HI fodbold medens dommerregningerne hos os 

betales af old boys afdelingen. 

Som afslutning på fodboldsæsonen har vi igen i 2013 været i bowlinghallen 

ude på Ringvejen. Der deltog omkring et par og tyve old boys spillere, der 

havde en hyggelig aften. Resultatet af bowlingturneringen kan jeg ikke 
huske!!!!! 

Her i slutningen af beretningen har vi en servicemeddelelse:  

HI old boys har 2 anparter i Vendsyssel FFT. Til disse anparter ha vi nogle 

rettigheder eller fordele om man vil. En af dem er at vi har et antal 
adgangskort til Vendsyssel FFs hjemmekampe.  

Kortene har Per Møller Johansen, og du er velkommen til at kontakte Per 
Møller hvis du vil gøre brug af et adgangskort. Kortene skal selvfølgelig 

afleveres hurtigst muligt tilbage til Per Møller efter brugen! 

til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for en godt år siden 

generalforsamlingen i 2013 – det ville være synd at sige at man blive 
overbebyrdet idet alle tager godt fra når der skal laves et eller andet eller der 

skal findes hjælpere til det ene eller andet! 

Endelig vil jeg huske at takke SPAREKASSEN VENDSYSSEL for sponsoratet af 

aftenens 3 x ½ flaske snaps til de gule ærter, som Susanne har lavet til os! 

Hermed vil jeg overgive bestyrelsens beretning til debat og efterfølgende 
forhåbentlig godkendelse. 

TAK for ordet!  


