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Medlemmerne i klubben vil gerne spille fodbold. Det kræver en stor indsats fra rigtig 

mange mennesker - frivillige, ansatte, forældre, at skabe de rammer som tilfredsstiller så 

mange drømme og ønsker som muligt for vores medlemmer. Det kræver arbejde. Det 

kræver fælleskab.

Vi har derfor lavet et nyt værdigrundlag for klubben, der ikke blot tilgodeser 

medlemmerne men også de mange andre kræfter, som hjælper til i klubben. 

HI er for alle.
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Som resten af beretningen vil komme til at bære præg af har vi arbejdet med vores 

vision

Vi mangler vores senior som lige nu er ved at komme op i omdrejninger. Hvilket også 

fremgår af billedet. 

Der har været drøftelser om en sammenlægning mellem senior og veteran old boys. 

Dette håber jeg personligt bliver virkelighed. Ikke kun fordi, at det virker naturligt at 

klubben bliver samlet of at det sender et godt signal, men også for yderligere at styrke 

det frivillige arbejde.

Det er nogle ambitiøse mål, som kræver fokus og et vedvarende stykke arbejde. jeg 

fristes til at bruge ordet kontinuitet.
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Vi har fået udarbejdet er sponsorkoncept, som vi ser frem til at prøve ordentligt af. 

Mange har allerede været berørt af det i kraft af sponsorater til trøjer og 

træningsdragter. 

Jan og Jasper har lavet et stort stykke arbejde, og det bliver spændende at følge 

udviklingen.

Ligesom med andre af de andre områder, er det vigtigt at der kommer yderligere hjælp, 

således at får skabt noget synergi. 

Men rammerne er her nu, og vi har nu mulighed for at have 1000 sælgere!
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Vi har haft fokus på kommunikation i det forgangen år, og som der også for kort siden 

blev skrevet rundt har Bo Jeppesen og Lars Hoffmeister taget udfordringen op med at 

sætte HI mere på landkortet. Jeg er ikke i tvivl om at det bliver fuldstændig fantastisk! og 

sikke et makkerpar.

Vi har samtidig indgået en aftale med vendelboposten om at levere artikler til 

vendelboposten.dk, og vi har allerede haft den første historie heri

Facebookgrupperne i årgangene fungere rigtig fint, og vi er blevet bedre til at håndtere 

hvordan man skriver og hvad man ikke skriver. 

Vi har faktisk haft så meget fokus på dette område, og vi synes, at vi har sådan nogle 

meget fine tanker omkring kommunikation at vi har søgt folkeoplysningsudvalget om 

midler til at forbedre området endnu mere, og til at udbrede vores tanker omkring 

kommunikation til andre klubber. Det mente folkeoplysningsudvalget også og de har 

bevilliget 20.000 Kr, som blandt andet bliver brugt til…..
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Der arbejdes intenst på lanceringen……….
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Der er kommet meget mere styr på materialer siden Kristian er startet som inspektør. 

Det er dejligt! Det sker endda at der engang imellem kommer lidt selvjustits blandt 

trænerne. Vi skal have pengene til at række langt, så det kræver, at vi passer godt på 

materialer. Det ER blevet bedre – fedt!

Løbeklubben Heineken har sponseret ny saunaovn – lækkert!  

Onsdagsholdet har lavet vores trykrum i garagen også kan landlyst altså ikke se sådan ud 

som det gør, uden de mange frivillige, som lige giver en hånd med til gengæld for et 

rundstykke. Tusind tak for hjælpen!
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Vi skal skabe det bedste miljø i klubben så der kommer til at ske mange ting på landlyst i 

2016. Der skal skabes mere synlighed om de ting der foregår, og vi skal have lavet et nyt 

koncept omkring vore Café. Caféen er helt central for stemningen og miljøet  i klubben. 

Det skal være hyggeligt at komme på besøg!

Forældreforeningen har ikke ønsket at drive caféen mere. Det er er selvfølgelig ærgerligt, 

men det giver os samtidig chansen for at skabe noget nyt og unikt – så det gør vi!

Vi skød også et nyt projekt i gang – projekt fremtidens klubhus, hvor vi har afholdt de 

allerførste drøftelser med Kuben Management i Aalborg samt et boligselskab. Det er et 

spændende projekt med mange muligheder - en sportsbørnehave bare for at nævne en 

enkelt, men det er selvfølgelig noget der ligger på den lange bane 

8



Vi har mistet lidt medlemmer især er det ærgerligt at miste en hel U17 årgang, men den 

blødning af medlemmer vi oplevede for et par år siden ser ud til at være stoppet. Vi har 

stadig væk problemer i overgangen U15 til U16/U17 og fra U19 til senior. Dette skal vi 

arbejde med i år. Senior har haft en lille fremgange på medlemssiden og har et ekstra 

hold tilmeldt i år

Jeg vil ikke gå i detaljer med resultaterne men dog lige nævne at:

Jyllandserien blev i en tæt pulje redet af at Hobro havde brugt et par ulovlige spillere

Mens serie 3 holdet rykkede op i serie 2. 

Ungdomssiden bød på et par enkelte kredsvindere i form af oprykning for U16 2. holdet i 

efteråret 

Danacup blev sportsligt lidt mindre spænende hvor vi efter et par succes år kun kunne 

mønstre en enkelt semifinale i U15. Især torsdag gik det om formiddagen stærkt med at 

eliminere HI- Holdene.
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Der er i 2015 været afholdt en række nye og gamle arrangementer. Størst er selvfølgelig 

vores Danacup, som til trods for et lidt dårligere vejr end 2014 igen blev en god succes 

på oplevelsessiden. Her tænker jeg specielt på den gode stemning, der var at finde på 

terrassen og i Caféen. Det er et kæmpe arbejde at få planlagt alt fra indkøb, 

pengehåndtering, vagtplanlægning, rengøring, og musik til at falde på plads. Så derfor er 

det ekstra dejligt at opleve, at de mennesker, som deltager i vagterne får den gode 

oplevelse med hjem. I år er vi endda yderligere på forkant, så jeg forudser et særdeles 

godt danacup.

Vendsyssel Cup blev genlanceret i en efterårs udgave og Skole cup blev afviklet i en 

hektisk stemning i Vendiahallerne. Igen er vi ligesom med Danacup kommet godt i gang 

med planlægningen således at afvikling af disse cups kommer til at forløbe endnu bedre. 

Det er med lidt blandet følelser at jeg skal runde fodboldskolen idet det var sidste gang 

at John Rosa og Finn Hymøller stod for denne. Fodboldskolen er en bragende succes og 

derfor er det også virkelig godt, at fodboldskolen er et skoleeksempel på det at beskrive 

et arrangement, således at nye kræfter kan hjælpe til og tage over uden at kvaliteten 

kommer til at dale. Der er noget at leve op til for Jan Bøgild, som kommer til at drive den 

i år. Og der skal lyde et kæmpe tak for hjælpen til John og Finn (Finn, som jeg mødte i 

FitnessDK, og som ikke kunne lade være med at sige, at om et par år så kunne det jo 

være…...)

Ungdomsafdelingen tog en fælles tur til Limone Cup i Italien…… også er der de mange 

mange andre afdelings arrangementer – fra fælles spisning til cups, der bidrager til de 

gode oplevelser.  Det er fedt og det er det som vores medlemmer husker allerbedst

Der er også fundet plads til et par nye arrangementer

HI-dagen blev afholdt for første gang i efteråret. Her skulle konceptet lige prøves af. Vi 

var enige om at arrangementet skulle gentages. Liv omkring kampene og stemningen på 

terrassen giver netop de oplevelser, som vi skal skabe rundt omkring fodbolden. I år er 

det den 21/5 maj og dagen bliver afslutte med spisning. Programmet er virkelig godt og 

solen har helt sikkert lovet at titte frem. Så jeg kan kun opfordrer alle til at reservere 

dagen i fodboldens og fællesskabets tegn. 

Nytårstaffel er det sidste arrangement ,jeg lige vil nævne. Arrangementet blev afholdt en 

lørdag eftermiddag i Januar og var tiltænkt som en hyggelig dag for de frivillige, som 

ligger mange ugentlige timer hernede, hvor vi snakker og arbejder lidt med klubbens 

fremtid og hvor vi slutter med en lækker middag og måske et krus øl eller to. Vi var 20 i 

år ud af de 35 inviterede. Jeg er sikker på at vi næste år er 40 deltagere……
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Der er kommet mange nye og derfor skal vi sikre kontinuitet (Beskrivelse af opgaver, 

således at nye nemt kan tage over) Personer kommer og går derfor skal vi sikre at hele 

foreningen ikke rystes hver gang en person forlader os eller har brug for pause. 
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Udover de viste aftaler er der selvfølgelig de mange sponsoraftaler, der er også er blevet 

indgået som følge af sponsorkonceptet. 
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Årets resultat: tkr. 81 – mod budget på tkr. 75.

• Bankgæld er betalt ud (På nær kassekredit, som nedbringes med 60K per 

år). 

• En gammel gæld til kommunen på 215.000 kr behandles til efteråret i 

byrådet

• Ingen udeståender med VFF og risikoen nedbragt, da talent tilskuddet nu 

kommer direkte til Hjørring Idrætsforening. 

• Ny elektronisk medlemsindmeldelse og kontingentopkrævning

• Ny simplere kontoplan og mere gennemsigtig regnskab.

• Økonomiske principper som skal sikre en fair fordeling af økonomien i 

klubben er udarbejdet. 

• Færre udgifter til tøj, kampe, drift af landlyst og baneanlæg. 

• Nedskrivning af anpartskapital Vendsyssel FF – nu kr. 0

• Nedbringelse af tilgodehavender tkr. 273

• Nedbringelse af gældsforpligtigelser tkr. 436

• Risikoen skal yderligere nedbringes. (bedre match mellem det sportslige 

setup og det økonomiske råderum) Således at vi sikre kontinuitet.
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Vi skal træne! Når vi træner så laver vi fejl og fejl lærer man af og bliver derefter 

bedre 

Vi skal passe på ikke kun at se hullerne i osten eller lytte for meget til de 

personer, som synes at det hele kunne være helt anderledes eller at alt er for 

dårligt. De personer vil altid være her og de velkommen til at deltage i 

foreningsarbejdet. 

Vi skal heller ikke kunne matche alle krav og forventninger, men derimod 

forventningsafstemme og sige nej sådan gør vi ikke.  Alle er en del af fælleskabet 

og det er fælleskabet vi skal flytte for at sikre en bæredygtig forening, som kan 

levere fodbold på så højt et niveau som muligt til glæde for alle og ikke for de få.

Vi skal holde kurs og fart. Vi skal turde tro på at vi er på rette vej og på den måde 

sikre kontinuitet. 

Vi skal have mere indhold i alle de punkter, som jeg har snakket om i dag. 

Vi skal have respekt for de roller som vi hver især udfylder i foreningen og sørge 

for at få udfyldt de tilknyttede arbejdsopgaver så godt som muligt af respekt for 

hinandens tid og ressourcer. 

også skal vi skabe fælles fede oplevelser!!!
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og alt det jeg lige har sagt det står også her…..
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