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Formandens beretning



• Velkommen til generalforsamling 2023

• Ny bestyrelse efter sidste generalforsamling, kommet godt i gang og 
et velfungerende samarbejde.

• 2022 har været et begivenhedsrigt år for vores forening på mange 
områder

• God aktivitet i afdelingerne hvilket vil fremgå af de enkelte 
beretninger.

• Sund økonomi dog med et lille underskud detaljer vil fremgå af 
kassererens beretning.

• Udskiftning på kasser posten – Lone Nielsen valgt af personlige 
årsager at stoppe og Heidi Colstrup overtog. Ny formand for 
altletikudvalget Helle Marie Monke



Logo og hjemmeside
• I forbindelse med klubbens 100 års jubilæum i 2022 besluttedes 

det at opdatere klubbens loge så dette fik et mere moderne og 
tidmæssigt design dog med respekt for historien

• Der arbejdes med opdatering og redesign af klubbens hjemmeside.



I forbindelse med kultur og fritids award var HIF 
nomineret som årets forening hvilken vi vandt – En 
bedrift der kun lader sig gøre pga. det store arbejde 
der udføres af alle frivillige i foreningen.

Klubben var nomineret i flere kategorier

Årets forening
Årets Talentudvikler
Årets Foreningsleder
Mesterskabsvindere



Vesterskovsløbet
• Efter nogle års pause fik vi genoplivet 

Vesterskovsløbet

• Valget faldt på 20 august som en samtidig 
fejring af klubbens 100-års jubilæum

• Små 400 deltagere – god stemning og mange 
positive tilkendegivelser 

• Løbet flytter tilbage til Kr H dag i 2023 – sæt X i 
kalenderen – vi har brug for din hjælp til at gøre 
det til den gode oplevelse det plejer at være.



• Reception blev afholdt umiddelbart efter 
vesterskovsløbet 

• Fin deltagelse med nuværende og tidligere 
klubmedlemmer

• En række fine taler og indslag fra kommunen samt, 
tidligere medlemmer og vores unge atleter



Haderslev elite
Bestyrelsen fik ved sidste generalforsamling til 
opgave at undersøge muligheden for at blive 
eliteklub – efter møder med relevante 
instanser samt efterfælgende evaluering er vi 
kommet til den konklusion at klubben ikke er 
moden eller har de nødvendige resurser til 
dette. Vi vil med de muligheder vi har 
understøtte talenter bedst muligt samtidig 
med at bredden tilgodeses og ikke glemmes.



Fremtiden
Mere tæt samarbejde med andre foreninger i 
byen – herunder fælles arrangementer –
åbenhed og samarbejde er vejen frem.

Etablering af Ungeudvalg – indragelse af de 
unge atleter i bestyrelsesarbejde og give 
mulighed for at de kan påvirke udviklingen.


