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Haderslev Idræts-Forening 
Landgangen 2 
6100 Haderslev 
 
Referant: 
Dorthe Hansen 
Telefon: 26242034 
Email: post@haderslev-if.dk 
 
Dato: 20-02-2023 

 

Referat af Generalforsamlingen i Haderslev Idræts-Forening den 20. februar 2023 

 

Deltagere: Heidi Colstrup (HC), Kim Roesdahl Petersen (KP), Martin Hansen (MH) Iben Kehlet (IK),  

Helle Maria Monke (HMM) fra bestyrelsen. Derudover 24 deltagere fra HIF. 

Sted: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev 

Ad 1. Valg af dirigent 

1. Bruun foreslået og valgt. 

2. Generalforsamlingen er lovligt varslet. 

Ad 2. Bestyrelsens beretning 

Beretning ved KP: Der ses tilbage på 2022 – et år med jubilæum, Vesterskovsløb og nyt logo. 

HIF blev kåret til Årets Forening og flere i klubben var nomineret til andre priser.  

Der har i løbet af året været arbejdet hen mod HIF som eliteklub, men ressourcerne er ikke til det endnu  

– talenterne forsøges dog støttet på bedste vis. 

Beretning godkendt. 

Ad 3. Beretning fra udvalgene  

Bilag: Se beretningerne her på siden. 

 

1. HMM beretter om årets gang i atletik afdelingen: Der starter nyt ”overgangshold” for at lette 

overgangen mellem barn og ung. Atleterne har været til mange stævner i årets løb og leveret rigtig 

flotte resultater. Atletikbanen er blevet renoveret. Der arrangeres fremadrettet bla. 5000 meter løb i 

april og der er kaste landskamp i juni. 

2. Iben fortæller om motions- og triafdelingen, at 2022 igen blev et aktivt år efter Covid. Der har været 

mange deltagere i forskellige arrangementer i ind- og udland. Også her blev lavet flotte resultater. 

Der er faste arrangementer i klubben – tirsdagskaffe, fælles spisning og nytårsløb blandt andet. 
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Ad 4 Fremlæggelse af regnskab for 2022 til godkendelse.   

HC fremlægger 2022 regnskabet. Regnskab godkendt. 

Ad 5. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingenter 

Forventet overskud for 2023 på ca. 18.000 kroner. Dette afhænger meget af, hvilke sponsorer  

der kommer til. 

Ad 6. Behandling af indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

Ad 7. Valg til bestyrelse 

På valg er:  

1. Kasserer HC som ønsker at fortsætte – valgt. 

2. Sekretær MH som ikke ønsker at fortsætte men gerne vil fortsætte som webmaster. Dorthe Hansen 

valgt som sekretær.  

3. Suppleanter Rene Steenberg Olsen og Alfred Sørensen som begge ønsker at fortsætte – valgt. 

4. Revisor Poul Bruun som ønsker at fortsætte – valgt. 

Ad 8. Valg af revisor 

Revisor Poul Bruun som ønsker at fortsætte – valgt. 

Ad 9. Eventuelt 

1. Revisor Poul Bruun som ønsker at fortsætte – valgt. 

2. Årets HIF`er blev MH for stor frivillig indsats for HIF. 

3. MH fortæller om Rene Steenberg Olsens resultater gennem året.  

4. Anders Colstrup overrækker Camilla Colstrup et flot guldspyd som hun slog ny DANSK 

UNGDOMSREKORD i spyd med og fortæller om hendes flotte resultater. 

5. MH præsenterer den nye HIF hjemmeside.  

6. Milan Axelgaard og August Lund Jessen er bestyrelsens nye ungeudvalg, som bestyrelsen glæder 

sig til at arbejde sammen med. 

 

 


