Hivo – Handicap Idræt Vejle & Omegn
Generalforsamling 10.03.2020 – Bestyrelsens beretning for året 2019.

2019 startede med en hyggelig lederaften, der blev afholdt i lokale i Danske Bank Vejle, vi fik god mad fra
Kokkens Kantine og der blev medbragt øl fra sejlerne af forskellig velsmagende slags. Det er godt at opleve
den entusiasme som ledere/ trænere og hjælpetrænere samt bestyrelse byder ind med sådan en aften.
Vi lavede en ” ønskebrønd” for de enkelte idrætter så vi fik et overblik over de ønsker og behov der er rundt
omkring i Hivo. Således at vi i bestyrelsen har en oversigt over de investeringer som vi selv kan dække af
den daglige drift, og der hvor Hivo har behov for ansøgning om sponsormidler for at kunne gennemføre.
Det er derfor rigtig godt at se, at alle idrætter er repræsenteret sådan en aften, så vi alle kender til hvad der
sker i de forskellige idrætter.
Generalforsamling afholdt den 26. marts 2019, hvor vi under eventuelt bl.a. blev enige om alle at
samarbejde om oprettelse af Conventus i Hivo, og i den forbindelse lave til tilbud til medlemmer om hjælp
til oprettelse af medlemskab af Hivo via Conventus.
Samtidig var der ønske om at vores kommunikation blev øget, således flere kunne være orienteret om
muligheder og aktiviteter i Hivo, bl.a. via Hivo posten, hjemmesiden og udsendelse af mail.
Sports-Galla 2019 den 25. april Jan Ø. Petersen fra Hivo nomineret, og vi var flere fra Hivo deltager i det
store show.
Vi har på Cafe Pap den 14. juli 2019 afholdt en eftermiddag – hjælp til oprettelse i Conventus / ønske
hinanden en god sommer, hvor mange blev oprettet og flere er også blevet oprettet ude i idrætterne i
løbet af 2019, hvor I har givet oplysninger til jeres leder/ trænere eller til en af os fra bestyrelsen, som har
stået klar med PC eller pen og papir. Det er Pia, Michael og Margrethe som har lavet medlemsoprettelser.
I 2019 har vi godt gang i alle vores idrætter:
Sejlas

– 4 dage i ugen (mandag til torsdag) båden Alegro, med 4 + 2 ledere pr. aften stævner
ud fra Vejle havn. (2019 bød på en del regn og storm, så der har været mulighed for god
fart i båden). Arne tog duelighedsbevis i 2019.
Sæson maj 2020: Der er plads til 4 nye sejlere om mandagen og 2 nye om torsdagen.

Fodbold

- mandag indendørs 20 spiller, og der bliver gået til den.

Showdance

– mandag aften med 1 til 2 hold med 18 dansere, hvor nogen danser på begge hold

Fodbold

- tirsdag udendørs 18 spiller, hvoraf nogle også har deltaget i firma-sport i 2019.

Svømning

– tirsdag aften med 2 hold med 23 svømmere, dels undervisning og motion

Sommeridræt – onsdag aften, hvor ca. 10 aktive har sat hinanden stævne på Gl. Stadion på Horsensvej, dog
var der dage med meget få deltager, og Jan overvejer fremtiden.
Hockey

– onsdag aften, hvor 63 spiller hockey på forskellige hold, og der bliver kæmpet og trænet til

stævner og for motionen og det sociale samvær
Skydning

– torsdag aften, hvor 12 skytter træner dels til konkurrence og i koncentration for at udvikle
sig i sporten. Der er ledige pladser til sæsonstart efter sommerferien 2020.

Bowling

– torsdag aften, hvor 20 spiller trænes for indbyrdes for at udvikle det bedste spil på banen
til daglig træning og stævner, samtidig med at der skal være plads til lidt socialt.

Allan Poulsen fra Bowling har valgt at 2019 skulle være hans sidste år i spidsen for Bowlingen, og Michael
Andersen var klar til overtagelse af lederposten efter sommerferien 2019.
Petri og Allan Hjerresen har valgt at stoppe med skydning ved udgangen af april 2019, og Jan Buchwald
Larsen har lovet at overtage posten for skydning fra sæsonstart efter sommerferien 2020.
Jeg vil sige stor tak til alle vores frivillige aktive leder og hjælper i alle Hivo idrætter såvel nye og mangeårige
leder, der hver uge i sæsonen sørger for at alle vores medlemmer mødes til idrætsaktivitet og socialt
samvær samt stævner.
Vi har afholdt Grill eftermiddag/ aften fredag 13. september 2019, hvor vi sammen markerede 40 års
jubilæum for Hivo – en hyggelig eftermiddag/aften med socialt samvær på tværs af idrætter mad fra grill og
lækker hjemmebagte jubilæums kager. Tusind tak.
I bestyrelsen har vi arbejdet for oprettelse af Conventus og forsøgt at finde løsninger til hvordan vi i
fremtiden kan forbedre informationen i Hivo. I 2020 tror vi at Conventus bliver det værktøj som kan sætte
os i stand til at få informationer hurtigere, nemmer og mere præcist ud til såvel trænere og medlemmer,
derfor er det så vigtigt at vi alle løbende giver oplysning om ændring af f.eks. tlf. og mail-adresser, samt
oprettelsesoplysninger for nye medlemmer og tilmelding til idrætter/ hold mv.
Mange tak til Pia som igen i år har gjort et stort arbejde med regnskab, foretage betalinger og registrere
vores indbetalinger og holde medlemsregister ajour, samt være i god dialog med vores medlemmer. Alle
medlemmer har stor ros til Pia for hendes gode økonomistyring og meget behagelige væsen.
Kæmpe tak til Pia for din store indsats for Hivo både i det gamle system og Conventus.
Frivilligt arbejde og ansøgning af sponsorer er vigtigt for fortsat udvikling af sporten i Hivo, og Hockey
spillerne har igen uddelt poser for Vejle Kommune.
Frivillige fra Hivo var meget aktive ifb. med det store parasports stævne som blev afholdt i Vejle – Kørestole
Rugby over flere dage, hvilket fik meget stor opmærksomhed såvel på parasporten og på Vejle, som havde
2019 som Parasportens år.
Vi har deltaget til Parasportens dag, hvor Jørgen hans 2 sønner Lars og Jens præsenterede Hivo baskestole,
fordi vi arbejder for at få endnu en sportsgren aktiv i regi Hivo. Det er Lena og Jan Ø. i gang med.
Vi har en samarbejdsaftale med Parasportrådet Vejle i 2019 og modtog 10.000 kroner til fortsat udvikling af
para idræt i Vejle området såvel i Hivo og med frivillig hjælpe til andre idrætter. Der er meget stort fokus på
vores gamle motto: alle har ret til idræt, og sagt på en anden måde Idræt for alle og med alle.
Vi kan glæde os over at vi lige har indgået en ny samarbejdsaftale med Parasportsrådet Vejle for 2020 på
10.000 kroner, og derfor håber jeg igen at frivillig fra Hivo vil bakke op om dette arbejde såvel til glæde for
vores nuværende idrætter i Hivo og for andre i Vejle området.

I 2019 har vi ligeledes indgået en sponsor aftale med Føtex i Vejle ( Nørregade og Havnen) hvor den
flaskepant som kunderne i disse 2 forretninger donerer går til Hivo – Hockey. Denne sponsoraftale rækker
ind til 2020, så støt endelig disse forretninger, de større din idrætsforening Hivo.
Hockey frivillige var i efteråret i Føtex på havnen en fredag eftermiddag, og hjalp kunderne med at pakke
deres vare i poser, det gav god mulighed for at fortælle om Hivo og vores mange idrætstilbud. Vi håber at
kunne få forlænget vores aftale med Føtex forretningerne i Vejle, evt. til fordel for en anden idræt i Hivo.
Stor tak til alle i bestyrelsen for jeres rigtig gode indsats for HIVO i 2019 og fortsat i 2020, og vi kan glæde os
over et vellykket år for idræts aktiviteter i HIVO.
På bestyrelsens vegne
Hivo-formand – Margrethe Foxing

