
 

Generalforsamling, HSK Fodbold, 22. oktober 2020. 

 

Bestyrelsesberetning 

Velkommen til generalforsamling i HSK Fodbold. 

 

Efter sidste ordinære generalforsamling 30. oktober 2019 fik bestyrelsen denne sammensætning: 

Formand Gert Jensen, næstformand Henrik Hagemann, kasserer Line Olsen Særkjær og 

medlem René Fly Jensen. Suppleant: Martin Kryger Ahrentsen. 

 

På generalforsamlingen blev det vedtaget/godkendt, at vi arbejdede videre med en ny organisation 

og nye vedtægter for HSK Fodbold. På ekstraordinær generalforsamling 26. februar 2020 blev nye 

vedtægter og ny klubstruktur/organisation vedtaget. 

 

Bestyrelsen udgør det øverste organ med tilhørende udvalg: Sportsligt udvalg (Klaus Thomsen), 

eventudvalg (Lennart Pedersen), kommunikationsudvalg (Anette Dahl Eriksen), materialeudvalg 

(Klaus Thomsen), økonomiudvalg (Martin Kryger Ahrentsen) og sponsorudvalg (Gert Jensen). 

Desuden et selvstændigt kioskudvalg (Henrik Hagemann). 

 

Vi har holdt månedlige bestyrelsesmøder det sidste år. Indtil den ekstraordinære generalforsamling 

deltog formand for kommunikationsudvalget Anette Dahl Eriksen også i møderne. I maj 2020 blev 

Morten Brændstrup medlem af bestyrelsen som repræsentant for sportsligt udvalg. Martin har 

også været med til møderne, og Didde Marie Degn fra kommunikationsudvalget har været referent.   

 

Vi er p.t. ca. 425 aktive medlemmer i HSK Fodbold, fordelt med ca. 280 i ungdom (U5 - U18) og 

ca. 145 i senior (U19 Drenge, Dame- og Herresenior og Old Boys). Herudover ca. 90 

trænere/ledere. Vigtigt vi skaber gode rammer og fastholder så mange medlemmer som muligt. Vi 

har især udfordringer med at fastholde de ældste ungdoms- og herreseniorspillere. Det er mit håb, at 

vi, med den snarlige kunstgræsbane, igen vil opleve medlemsfremgang.  

 

Fælles IT-platform: 

I forlængelse af vores foreningsproces besluttede vi at gå fra Memberlink m/tilhørende hjemmeside 

overgå til DBU klubpakken m/tilhørende hjemmeside. Det vil spare os for meget arbejde fremover 

at køre et samlet system modsat tidligere, hvor vi har vedligeholdt to systemer: Memberlink og 

KlubOffice. Nu har vi det hele i KlubOffice og tilhørende systemer i DBU’s klubpakke. Vi er 

efterhånden nået i mål, forud er gået et stort arbejde med at konvertere/rydde op i data. En STOR 

TAK til dem der hjulpet. Det er især Martin (system/økonomidelen) og Didde (hjemmeside) der 

har trukket det store læs og sørget for, vi er kommet i mål. TAK for en kæmpe indsats.  

 

Godtgørelser og fri kontingent: 

Bestyrelsen har stort set besluttet at droppe godtgørelser resten af året for at bidrage til fællesskabet 

og udgifter til kunstgræsbanen som vil komme os alle til gode. Også besluttet, at alle der spiller 

fodbold i HSK, skal betale kontingent. Samtidig er der vedtaget nye godtgørelsessatser fra 2021. 

 

Corona: 

Har fyldt meget det seneste halve år og er desværre blevet en stor del af vores hverdag. Ærgerligt at 

vi skal bruge så meget tid på det, men det er vigtigt, vi viser samfundssind og tager vores del af 

ansvaret for at få bugt med den forfærdelige virus. Jeg er imponeret over vores sportslige udvalg og 

kommunikationsudvalg for deres kæmpe indsats her. Vi har virkelig levet op til vores ansvar i 

relation til Coronarestriktionerne med rengøring, afspritning, baneinddeling, tilskuere, omklædning 

m.m. Jeg tror ikke, jeg træder nogen over tæerne, når jeg siger, at Morten og Didde har gjort en 

kæmpe indsats og handlet hurtigt, når vi for 10. eller 11. gang har modtaget nye Coronadirektiver.   

 



Kommunikationsudvalget: 

Kommunikation er en vigtig del i HSK Fodbold. Og vores kommunikation har fået et løft og blevet 

mere strømlinet takket være vores kommunikationsudvalg (Anette, Didde og Jacob). Men vi skal 

alle blive bedre til at bruge dem, fortælle den gode historie og slå op på hjemmeside og Facebook. 

 

Awardfest: 

6/3-20 (lige inden Corona satte ind for alvor) afholdte vi for første gang awardfest i HSK Fodbold 

med stor succes. Festen vil fremover blive afholdt den første weekend i marts og vil være festen, 

hvor vi siger tak til/hylder trænere, ledere m.fl. for deres store indsats for HSK Fodbold. En stor tak 

til alle der hjalp til med at få festen op at stå, en særlig TAK til de to tovholdere: Lennart Pedersen 

og Michael Wede Nørgaard. 

 

Baner: 

I al den tid jeg har været en del af HSK Fodbold, har vi brugt for meget unødig tid på at diskutere 

baner med Favrskov Kommune. Ingen undtagelse i år. Det er især bane 1 og de ”nye baner” tættest 

på Klubhuset og udenomsarealerne der har givet hovedbrud. Vi er utilfredse med, at vi stadig syv år 

efter indvielsen af vores 5 mands baner ved Klubhuset, tumler med nogle forfærdelige baner. 

Favrskov Kommune lovede os, at der skulle ske renovering af banerne i efteråret 2017/foråret 2018 

og igen i foråret 2020, men nu må vi se, om ikke fodboldklubbernes høringssvar/opråb, vil føre til 

noget. Vi er indkaldt til dialogmøde med kommunen og OK Nygaard den 12. november, efter vores 

mening alt for sent. Bane 1 har vi stadig en aftale om, at vi (ildsjæle i HSK Fodbold) må vande i 

tørre perioder. Det har der været behov for hen over sommeren, og det har jeg brugt en del tid på. 

 

Opkridtning af baner: 

Kridtning af vores baner er endnu en byrde, de kære politikere har pålagt de frivillige foreninger. 

Og da vores mangeårige kridtmester Henry Sørensen, meddelte os, at han stoppede med udgangen 

af 2019, fik det ekstra grå hår frem i hovedet på os. Men så fik Favrskov Kommune en genial ide, 

de besluttede at anskaffe en robot til at hjælpe med at klare opgaven. I år har vi haft en robot 

stående i Hadsten som andre klubber har kunnet låne. Til at styre/programmere robotten og klare 

opkridtningen har vi haft Martin Roed Pedersen. En stor TAK til Martin skal der lyde for at løfte 

denne opgave. Der har været nogle indkøringsvanskeligheder, men jeg håber, at det bliver bedre i 

2021, hvor der vil være en robot i Hammel, Hinnerup og Hadsten som fodboldklubberne kan deles 

om. I alt tre robotter mod to i 2020 (Hinnerup og Hadsten).  

 

Kunstgræsbane: 

I 2013 fik Favrskov Kommune langt om længe anlagt sin første kunstgræsbane. Noget jeg kæmpede 

for, mens jeg sad i Bestyrelsen for Favrskov Idrætssamvirke. Jeg havde gerne set banen ligge i Had-

sten, men det blev HOG der fik en bane v/Haldum-Hinnerup Hallen, kaldet Favrskovbanen/Vibe 

Arena. I august 2016 indviede HGF Fodbold Hammel Kunstgræsbane. Nu får vi så endelig vores 

egen bane. Vi havde første spadestik 17/8. Forventet indvielse medio november. Vi har samlet fået 

bevilget 3,75 mio. kr. til banen. Vi har selv rejst 1 mio. kr. I alt 4,75 mio. kr. Elro Fonden har 

bidraget med største donation på 500.000 kr. Hadsten Kunstgræsbaneforening blev etableret ved 

en stiftende generalforsamling den 6. november 2018. Bestyrelsen i kunstgræsbaneforeningen er 

sammensat blandt en gruppe aktive borgere i Hadsten, der sammen repræsenterer byens erhvervsliv, 

støtteforeningen Civic Hadsten samt HSK Fodbold. Bestyrelsen består af: 

 
 Hans Ole Steensig – Formand og sekretær 
 Kristen S. Mark – Økonomi/Kasserer 
 Jens Espensen – Teknisk ansvarlig 
 Jacob Skovmand Christensen – Sportslig ansvarlig 

 

Kunstgræsbaneforeningen, med formand Hans Ole Steensig i spidsen, har været en stor hjælp for 

vores kunstgræsbaneprojekt, og uden dem var vi aldrig kommet i mål. Kunstgræsbaneforeningen 

har bl.a. ansøgt fonde og puljer om midler til projektet. Desuden holdt byggemøder m.m., efter 



anlæg af banen er gået i gang. Desuden har de også, i samarbejde med HSK Fodbold, sørget for, at 

vi får anlagt et garageanlæg. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke foreningen for et godt 

samarbejde, et stort stykke arbejde og masser af tålmodighed i den lange og seje proces med 

Favrskov Kommune. Jeg vil også takke vores rådgiver, Ole Heick, Sweco for et godt samarbejde. 

 

MTB-spor:    

Jeg vil resumere om projektet: I marts 2019 blev jeg kontaktet af daværende fritids- og 

idrætskonsulent Anders Helledi ved Favrskov Kommune på baggrund af en henvendelse fra  

Jesper Nygaard Bang Jensen og MTB-folket. Henry Sørensen og jeg tog et møde med Anders, 

hvor han luftede ideerne for projektet. Det lød spændende, og så gik det slag i slag, den 6/7-19 fik vi 

arrangeret møde med deltagelse af Jesper, Anders, Hans Ole, Henry og jeg. I oktober 2019 søgte 

Jesper Miljøstyrelsen, fik tilladelse, herefter er det gået over stok og sten, og da gravemaskinerne 

satte i gang i forbindelse med kunstgræsbaneprojektet, og overskudsjord fra banen kunne bruges til 

sporet, skete der ting og sager. Det er en succeshistorie ud over alle grænser, imponerende det der er 

sket på sporet. Stort set alt med frivillig arbejdskraft.  

 

Udendørs Fitness/aktivitetsplads: 

Jeg vil resumere om projektet: I december 2019 skrev jeg til Favrskov Kommune, da jeg mente, det 

ville være godt for HSK Fodbold, hvis vi kunne få anlægget op til os. Efter en rykker (kommunen 

havde overset min mail), svarede kultur- og fritidschef Ulla Egeberg. Der er afsat en pulje på 

500.000 kr. Det endte med, at vi fik nedsat en projektgruppe med tovholder Trine Hagemann, 

Bjørn De Place, skoleleder på Bavnehøjskolen og undertegnede.  

I juni 2020 valgte vi Kompan som leverandør til vores aktivitetsplads til ca. 1.000.000 kr. P.t. har vi 

indsamlet 300.000 kr. via fonde. Vi håber på, at politikerne i november 2020 peger på 

Bavnehøj/NMT-BYENS Arena til Outdoor Fitness anlæg, så får vi et fantastisk Outdoor Center 

(MTB-spor, Outdoor Fitness og kunstgræsbane) i Hadsten. 

 

Kampfordeler, udendørs fodbold: 

Siden sommerferien 2014 har Kennet Schneider Andersen været kampfordeler. Det er ikke 

verdens mest taknemmelige job, og det er tidskrævende. En STOR TAK til Kennet for hans måde at 

tackle jobbet på og den store indsats for HSK Fodbold. Herfra skal der lyde en opfordring til, at der 

flyttes et minimum af kampe, og at Kennet informeres i god tid, når der skal arrangeres, flyttes 

stævner og kampe. Jeg vil understrege, at Kennet sætter holdene til at spille på de pågældende 

baner, ud fra kriterier besluttet i Bestyrelsen. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Kennet. 

 

Indendørs: 

Vi har spillet indendørs fodbold i vestjyskBANK Arena og Voldum Hallen, desværre har vi ikke 

tider til alle hold, de senere år har dem der er tilmeldt DBU-turnering haft første prioritet til haltid 

til træning. En stor TAK til vores indefodboldansvarlige/kampfordeler Jesper Halgren Jensen, der 

har koordineret til UG. Indendørs fodbold har også været og er ramt af Coronarestriktioner p.t. 

 

Dansk Revision Cup: 

Vi er glade for, at Dansk Revision trådte til i 2016 i stedet for vestjyskBANK, igen i 2020 afholdte 

vi med succes Dansk Revision CUP den 15. og 16. februar i vestjyskBANK Arena og Voldum 

Hallen, lige inden Corona satte ind, med rekorddeltagelse af antal hold. En STOR TAK til Lennart 

& Co. der trak det store læs/hjalp til i forbindelse med stævnet. Også en STOR TAK til Dansk 

Revision for deres samarbejde og støtte til stævnet.    

 

Udendørs: 

 

HSK CUP: 

Desværre måtte vi aflyse HSK CUP i 2020 på grund af Corona. Vi regner med at vende tilbage med 

fuld styrke i 2021. En særlig tak skal der lyde til Djurslands Bank der bibeholdt deres sponsorat i 

2020, selv om stævnet måtte aflyses.  

https://www.facebook.com/groups/244613899409330/user/625398427/?__cft__%5b0%5d=AZVPEe3qMU_5u7ERXSPIW_lxJ4ghOojF2Q074BwupT60xfkkGCGd6UA1DYv0J5-t7JmYq5Za6sOt5EDAjBJqiWgtrVd_ot7c0WF1WfYk7MuFSk0xcCrdNT8fSvZzZzoWmodEoFV2-s5zfHcIVYnlhyntY50R_5DfeedzTmUjaCOrZZIpk41uJqd8rhVr8prwsDCUyJta70l-TUWagFPhDQ2j&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/244613899409330/user/625398427/?__cft__%5b0%5d=AZVPEe3qMU_5u7ERXSPIW_lxJ4ghOojF2Q074BwupT60xfkkGCGd6UA1DYv0J5-t7JmYq5Za6sOt5EDAjBJqiWgtrVd_ot7c0WF1WfYk7MuFSk0xcCrdNT8fSvZzZzoWmodEoFV2-s5zfHcIVYnlhyntY50R_5DfeedzTmUjaCOrZZIpk41uJqd8rhVr8prwsDCUyJta70l-TUWagFPhDQ2j&__tn__=-%5dK-R


 

Samarbejdsaftale med AGF:  

Pr. 1. januar 2017 indgik vi aftale med AGF, dels fordi samarbejdet med Randers FC haltede, men 

mest fordi, det produkt AGF kunne tilbyde os, var bedre. Aftalen med AGF gælder til 31/12 2020. 

Vil ikke gå i detaljer omkring aftalen, men jeg vil nævne, at vi havde cheftræner David Nielsen på 

besøg sidste år til vores generalforsamling, hvor David kom med et spændende oplæg og 

efterfølgende svarede på spørgsmål. I år har Lennart Pedersen, der er vores kontaktperson til 

AGF-samarbejdet, fået Martin Bloch, Head of Coaching AGF ud til vores generalforsamling.  

Corona har drillet i år, så der har ikke været så mange aktiviteter. Et nyt tiltag i år var, at vi har 

modtaget inspiration til træningen i form af nye træningsøvelser. Lad mig slå fast, at vi ikke er gift 

med AGF. Vi forsøger at etablere samarbejde med den klub, vi mener, er bedst for HSK Fodbold. Vi 

har stadig et hængeparti med nedlæggelse af klubsten. Sportslig udvalget afgør i den kommende tid, 

hvem de vil anbefale som samarbejdsklub fra 1/1-21. Der skal snakkes med Randers FC og AGF.  

 

Ny struktur: 

Med vedtagelsen af vores struktur har vi samtidig villet gøre op med den evindelige kamp mellem 

ungdom og senior, om hvem der har de bedste rammer, og at ungdom er trætte af, der bruges for 

mange penge på vores seniorafdeling. Denne diskussion har vi tidligere haft adskillige gange på 

diverse møder m.m., men det hører jeg ikke mere efter vedtagelsen af vores nye organisation, nu 

snakker/tænker vi mere et fælles HSK Fodbold og hvad der gavner alle i HSK Fodbold. Og alt det 

sportslige klares fremover i det sportslige udvalg. 

 

Det bliver for omfattende at komme ind på de sportslige resultater i denne beretning. 

 

Ungdom: 

Vores ungdom er fundamentet i HSK Fodbold, og jeg synes, at vores sportslige udvalg gør meget 

for at tilbyde nogle gode rammer for vores ungdomsspillere. Vi er i hård konkurrence med andre 

idrætsgrene, og det er vigtigt, at vi har fokus på, at vi har vi et godt produkt at tilbyde. Lige p.t. er vi 

oppe imod håndbold og basket der lige nu nyder godt af en ny hal. Derfor ser vi frem til, at vi kan 

begynde at anvende vores kunstgræsbane. Vi har mange dedikerede ungdomstrænere/holdledere.  

 

Senior: 

Men det er også vigtigt, at vores ungdomsspillere har noget at se frem til, når de en gang skal op at 

spille senior. Lige nu er vores seniorafdeling hårdt ramt og mange af de spillere, der tidligere kom 

fra Aarhus er stoppet. Vi har p.t. kun to herreseniorhold (serie 3 og 4 i skrivende stund). Det positive 

er et talentfuldt hold U19 Drenge, og at vi har fået gang i en flok spillere, der var stoppet med at 

spille, men som har fået lysten tilbage. Tak til Niels Holger Hansen, Peter ”Katten” Buganski, 

Brian Berg, som jeg har haft et tæt samarbejde med og til Michael Petersen, der har påtaget sig 

opgaven som træner/holdleder for vores nye serie 4 hold. Det glæder mig meget, at vi har fået 

damesenior på programmet i år, 8 mands, næste år håber vi på et 11 mands hold. Dejligt at have 

ildsjælen Frank Svendsen tilbage som træner i HSK. Vores Old Boys afdeling lever lidt sig eget liv 

med fire hold der styres af nogle engagerede holdledere, en af dem Henrik Buch der tidligere på 

året blev kåret til årets holdleder i Østjysk Old Boys (ØOB) ved generalforsamlingen på Sabro Kro.  

 

EN STOR TAK til alle trænere/ledere, der året rundt yder en stor indsats for HSK Fodbold og 

møder op i al slags vejr for at servicere vores fodboldspillere. 

 

Uddannelse og kurser: 

Vigtigt at vores trænere/ledere hele tiden uddanner og dygtiggør sig, så vi hele tiden får fyldt noget 

mere i værktøjskassen til gavn for vores medlemmer.  

 

 

 



Turneringer og stævner: 

Vigtigt vores spillere får nogle gode oplevelser og deltager i stævner og turneringer. Ud over vores 

egen HSK CUP, vil jeg fremhæve Aalborg City Cup, som er blevet vores foretrukne stævne med 

deltagelse af mange spillere og trænere/ledere fra HSK. Aalborg City Cup er med til at styrke 

sammenholdet i HSK Fodbold, desværre blev stævnet også aflyst i år på grund af Corona. 

 

OK- og Kvickly-aktiviteter: 

TAK til de trænere/ledere der hjælper med at skaffe hjælpere til OK- og Kvickly-aktiviteter. 

Henrik Hagemann har koordineret denne opgave for HSK Fodbold. Tak for det. Vi fik i 2020 

17.000 kr. i bonus. Jeg vil opfordre flere til at få et OK-kort, så vi kan hente nogle flere penge her.   

 

Fodboldskole i uge 32: 

TAK til Henrik Hagemann og trænere/assistenter for at have afviklet en god DBU fodboldskole 

i uge 32 med deltagelse af 120 fodboldspillere (max. antal på grund af Corona). 

 

Pigesamarbejde: 

Vi har stadig holdsamarbejde med Hornbæk SF omfattende et 11 mands hold og et 8 mands hold: 

U16 Piger, Liga 1 (højest rangerende række under DBU Jylland). Holdene spiller under HHQ-19.  

 

DGI-projekter: 

Et af vores actionpunkter på grund af de sidste års medlemstilbagegang. Har medvirket til at skaffe 

flere spillere fra de yngste årgange. En stor succes. I år har vi haft åben pigetræning (5-11 år) 20/8 

og 27/8 og få flere til at spille fodbold (U5-U6 Drenge/Piger) over flere gange i august. Tak til 

Anette, Klaus og DGI. 

 

Pigeraketten og flere pigespillere: 

Pigeraketten har vi afholdt 13/8 med deltagelse af 43 pigespillere. Godt at se, at vi får tilgang af 

flere og flere af de yngre pigespillere i HSK Fodbold, også godt at se, at nogle af vores pigespillere, 

der tog på efterskole, er vendt hjem igen for at spille U18 Piger i HSK. Også skønt at se, vi har 

fostret mange dygtige pigespillere gennem tiderne og som kan drive det vidt: Lad mig nævne 

Matilde Lundorf, Johanne Guldbæk Pedersen, Sarah Arnfeldt Sørensen og Maja Hagemann. 

 

Favrskov Talent: 

Glad for fodbold er en del af idrætsprojektet på Hadsten Skole. Det bliver godt, når de kan bruge 

vores kunstgræsbane i stedet for at køre frem og tilbage til Hinnerup.  

 

Ildsjæle: 

Vigtigt at vi påskønner det store arbejde der udføres af vores mange frivillige foreningsledere, og vi 

også sætter pris på det ”Grå Guld”. Jeg bliver rigtig glad, når nogle af vores mange frivillige 

ledere/ildsjæle hædres for deres store arbejde for HSK/HSK Fodbold. Vi har mange ildsjæle i HSK 

Fodbold, og det er vigtigt, at vi hylder dem for deres store engagement og frivillige indsats.  

En af de helt store ildsjæle er Wilhelm Krogsdal, som tidligere på aftenen fortjent blev hyldet for 

en enestående indsats for HG, HSK og HSK Fodbold. ET STORT TILLYKKE til Wilhelm og til 

Else for at have bakket op gennem årene. 

 

DBU Jylland: 

Vi har et OK samarbejde med DBU Jylland. Deltager også i diverse arrangementer med dem, blandt 

andet Region 3-mødet i Brædstrup og nogle gange årsmødet i Herning. Nogle gange har ledelsen i 

DBU/DBU Jylland ikke fingeren på pulsen med, hvad der foregår ude i klubberne. De slår meget 

på, at det skal være nemmere at være frivillig leder, men sjældent de fører det ud i livet. Jeg kunne 

godt tænke mig, at de nogle gange kæmpede vores sag noget mere omkring faciliteter, opkridtning, 

bureaukrati og samarbejdet med kommunerne i stedet for at bruge al deres krudt på at snakke nyt 

storstadion m.m. i Danmark.  



 

DGI Østjylland: 

Vi har fået et godt samarbejde med DGI Østjylland, foreningskonsulent Flemming Mølgaard og 

fodboldformand Jane Østergaard har været en stor hjælp for os i forbindelse med 

foreningsprocessen i HSK Fodbold.   

 

Kommunen: 

Forvaltningen i Fritid og Kultur virker pressede, og der er ikke meget nytænkning fra dem. Lidt det 

samme med vores lokalpolitikere, de påskønner ofte vores frivillige arbejde, men så indfører de 

noget, der gør det sværere for de frivillige foreninger. Trist at Anders Helledi, kommunens fritids- 

og idrætskonsulent, er stoppet (har fået nyt job pr. 1/9 i Silkeborg Kommune).   

 

Frivillighed i Favrskov Kommune: 

Er der meget fokus på, og FrivilligCenter Favrskov i Hadsten gør det godt, vi har et godt 

samarbejde med dem og deres daglige leder Marie-Cecilie Friis Broundal. Vi kan håbe på, at de 

kan være med til at skaffe flere frivillige til at hjælpe i foreningerne. Frivillig Fredag foregik i år 

virtuelt den 25. september i Sløjfen. Formålet med Frivillig Fredag er at fejre de frivillige, 

synliggøre deres indsatser og få flere med i fællesskabet. Jeg vil opfordre til, at vi møder op til disse 

arrangementer og benytter nogle af de gode og gratis kursustilbud, Frivilligcenter Favrskov tilbyder.   

 

Tøjaftale, Adidas og aftale m. Løbeshoppen: 

Vores aftale med Adidas og Løbeshoppen udløber 31/12-20, og der er planer om at skifte til 

Hummel. Jeg håber, at den nye bestyrelse grundigt overvejer plusser og minusser ved Adidas og 

Hummel og træffer den rigtige beslutning for HSK Fodbold. Tak til Ruben/Jonas og Løbeshoppen 

for et godt samarbejde 

 

Kiosk: 

TAK til kioskudvalget Jørgen Snog, Toni Olesen, Peter Kjærsgård og Henrik Hagemann for at 

ha’ fået kiosken op at køre igen. Det er især unge mennesker der passer kiosken på hverdage og i 

weekender mod en godtgørelse. KÆMPE ROS til kioskudvalget for deres indsats, det har givet et 

løft for sammenholdet og klubmiljøet, at kiosken er åben, når der er behov for det. Også en STOR 

TAK til Toni og Peter, der trådte til med kort varsel til JM-finalen i OB32+ mellem Aalborg KFUM 

og Hedensted og fik stillet et telt op udenfor med salg af pølser, øl og vand. Det blev godt modtaget 

af de hold, og vi fik store roser for et fint arrangement.  

 

Aftaler om events med Hadsten Håndbold og Hadsten Hawks: 

Vi har afholdt firmajulefrokost 6/12-19. En fin fest men med for få deltagere. Derfor havde vi store 

planer for festen i år (4/12), og Toni og Peter er gået ind i arrangementsudvalget. Desværre har vi 

lige måttet aflyse festen i år (Corona). Vi vender stærkt tilbage i 2021. 

 

Familiemessen: 

Har udviklet sig til en stor succes. Sidste år gav den ca. 30.000 kr. til HSK Fodbolds kasse. Stor ros 

herfra til Michael Hertz og Simon Olsen. Desværre er den planlagte familiemesse på søndag 25. 

oktober blevet aflyst på grund af Corona. Vi satser på at afvikle en forårsmesse 18. april 2021. 

 

100 års jubilæum i 2021: 

Vi har 100 års jubilæum næste år, og det er stort, at vi fylder 100 år. Det skal fejres, og vi har nedsat 

et jubilæumsudvalg med gode HSK-folk. Vi ser frem til et godt jubilæumsår med gode events. 

 

Vores faciliteter, baner og udenoms arealer, herunder adfærd og færdsel på området: 

Synes vi har nogle gode faciliteter på NMT-BYENS ARENA, og det er vigtigt, at vi sammen 

værner om/passer på det. Vigtigt at vi alle er med til at håndhæve og bidrage til, at vi ikke unødigt 

belaster vores baner, vi rydder op efter os og ikke sviner til i vores omklædnings- og klubhus-



faciliteter. Vi gør meget for at skabe et bedre klubliv i HSK Fodbold. Derfor er det vigtigt, at 

trænerne appellerer til, at flere medlemmer bruger vores kiosk, klublokale og omklædnings- 

faciliteter (under normale omstændigheder). Også en opfordring herfra til at dem der spiller på bane 

1 benytter måltavlen. I forbindelse med anlæg af kunstgræsbane oven for bane 1, har vi planer om 

en minitribune på skrænten, så der både kan ses fodbold på kunst og på græs på bane 1.   

 

Økonomi: 

Line vil senere fremlægge et regnskab for HSK Fodbold. 

Men jeg vil sige: Fundamentet for at kunne drive en forretning som HSK Fodbold, er en sund 

økonomi. Og det har vi på trods af manglende indtægter i 2020 på grund af Corona, primært vedr. 

HSK CUP og sponsorer. Tidligere på året opgjorde/ansøgte vi DIF’s og DGI’s foreningspulje om 

171.000 kr. i mistede nettoindtægter. Vi fik 61.000 kr. refunderet. Inden 31/10-20 kan vi søge denne 

pulje igen. 

Godt at have lidt på kistebunden til fremtiden med ny kunstgræsbane m.m. Vores gode økonomi kan 

vi takke en ansvarlig ledelse for.  

 

Fonde og puljer: 

Vigtigt vi fortsat har fokus på at ansøge fonde og puljer. Dejligt at vi har fået hjælp fra Elro Fonden 

der stiller fundraiser til rådighed. En STOR TAK skal der lyde til Elro Fonden og fundraiser. 

 

Sponsorpleje og sponsorudvalget: 

I en hård tid med Corona, og hvor der er kamp om sponsorerne, er det vigtigt, vi plejer vores 

sponsorer. Vigtigt de føler, de får noget for deres sponsorater, ofte kan det dog være svært at få dem 

til vores arrangementer. Nogle af vores sponsorer har også været ramt af Corona, derfor er det 

dejligt, at vi har oplevet megen loyalitet og god opbakning på trods af en svær tid.  

Det er primært Michael Hertz og undertegnede der har tegnet sponsorater i 2020. Jørgen Snog har 

på vanlig vis udskrevet/styret fakturering. René Fly Jensen er også med i sponsorudvalget. Vigtigt 

at den nye bestyrelse hurtigst muligt får afklaret sponsorfremtiden for HSK Fodbold og kalder ind 

til et møde. 

 

Vi vil nu takke mange af vores samarbejdspartnere. 

 

TAK til vores to hovedsponsorerer NMT EL-SERVICE v/Niels Martin Thomsen, Byens VVS 

v/Lars Nonboe Kristensen og Løbeshoppen v/Ruben og Jonas Andersen for et godt samarbejde 

i det forgangne år.  

 

NMT EL-SERVICE og BYENS-VVS har også i 2020 været navnesponsor for NMT-BYENS 

ARENA. Sponsoratet udløber pr. 31/12-20.  

 

TAK til alle andre sponsorer for et GODT samarbejde og støtten i det forgangne år. 

 

Tak til HGV for økonomisk tilskud til vores ungdomsafdeling. 

 

Tak til Simon Olsen og Michael Hertz for godt samarbejde vedr. aktiviteter og sponsorer som har 

genereret vigtige midler til HSK Fodbold. 

 

En stor tak til kortspillerne for deres hjælp og deres økonomiske støtte som er medvirkende til, at 

vi kan give vores medlemmer gode oplevelser og gode forhold i klubben. Da jeg var i gang med at 

skrive denne beretning, fik jeg desværre besked om, at vores tovholder for kortspillerne gennem 

mange år: Jørgen Mortensen, bedre kendt som Basse, gik bort søndag 18/10. Basse var en 

KÆMPE ILDSJÆL for HG/HSK Fodbold gennem adskillige år. Han gjorde en stor indsats for 

Krone Cup/HSK CUP, og jeg havde selv et fantastisk samarbejde med Basse, der altid var villig til 

at give en hånd med. Vi vil komme til at savne Basse. Æret være hans minde. 



 

Vil også sige tak til skoleleder Bjørn De Place, Bent Jensen og Knud Erik, Bavnehøjskolen og 

øvrige samarbejdspartnere.    

 

Der har igen i 2019/2020 været trukket store veksler på vores bestyrelse og diverse udvalg. Der er 

igen blevet trukket meget på få personer, og det er mit håb, at det bliver mere jævnt fordelt med 

vores nye organisering. En stor tak til alle der har gjort en forskel/indsats for HSK Fodbold.  

 

Det seneste år har været meget hektisk, hvor der har været meget travlt med at få dagligdagen til at 

fungere. Det er mit håb, at HSK Fodbold bliver ved med at udvikle sig, og vi kan fastholde og 

tiltrække nye medlemmer. Det skal være sjovt at spille fodbold i HSK, og som Morten Bruun har 

udtalt: - Fodbold skal være dit frirum. 

 

Da jeg i 2014 sagde ja til at blive formand i HSK Fodbold var det for at hjælpe og yde mit bedste 

for HSK Fodbold, og jeg vidste, at det var en stor mundfuld. Det er ikke blevet mindre over årene, 

men det er mit håb, at vi med den nye organisation får fat i nogle flere hænder til at løfte opgaverne. 

Dette er samtidig min sidste formands-/bestyrelsesberetning for HSK Fodbold. 

 

Afslutningsvis vil jeg komme med nogle personlige betragtninger. Jeg synes, det har været sundt og 

godt, at vi har været igennem vores foreningsproces og fået vedtaget en ny organisation, men vi er 

ikke i mål, og nogle af udvalgene skal lige finde sig til rette og gerne have tilført flere personer, 

ellers bliver vi sårbare, og få personer har alt for mange opgaver og i værste fald ”gå død” på det. 

Jeg har hørt fra nogen, at jeg kun ville senior, det bliver jeg ked af at høre. Da jeg kom til klubben i 

2007 blev jeg hurtigt seniorformand, og uden at forklejne nogen, tror jeg, at jeg har været den mest 

synlige seniorformand gennem tiderne, og jeg klarede stort set alt og var med til stort set alle 

træninger/kampe. Jeg har ofte siddet til langt ud på natten for at lave kampreferater og opdatere 

hjemmesiden. Jeg kunne se, at vi havde potentiale i vores spillertrup, og en by som Hadsten skal 

havde deres førstehold i serie 1 eller 2. Jeg var med til at rykke op i JS i 2009 og i serie 1 igen i 

2018, men herefter er det gået ned ad bakke, og det piner mig, at det går dårligt sportsligt p.t., og 

vores seniorafdeling er i frit fald. Forleden mødte jeg en kvinde, som gennem årene har fulgt vores 

førstehold. Hun sagde: - Hvad sker der i HSK Fodbold, og det var selvfølgelig møntet på vores 

førstehold/flagskib. Jeg svarede: - Det er trist. I værste fald spiller vores to bedste herreseniorhold i 

serie 4 og 5 i 2021. Jeg synes, at vi bør have nogle sportslige ambitioner for vores førstehold og alle 

vores senior- og ungdomshold. Sponsormæssigt er det også op ad bakke, det betyder noget, om det 

hedder JS eller serie 4. Da jeg sagde ja til at blive formand, sagde jeg ja, hvis der var opbakning til 

mig, men det føler jeg ikke, der altid har været 100 %, og på det sidste har jeg måttet sluge ”nogle 

kameler”. Som formand, synes jeg, jeg har været meget synlig i klubben og i medierne, og jeg har 

forsøgt at gøre mit bedste, det er ikke altid godt nok, men jeg synes, at jeg kan se mig sig selv i 

spejlet, når jeg nu takker af som formand. HSK Fodbold har fyldt meget af mit liv de sidste 14 år, 

og mit hjerte vil altid banke for klubben. Held og lykke fremover. 

 

Dette var ordene. 

Tak for det forgangne fodboldår og længe leve HSK Fodbold. 

 

Fodboldformand 

Gert Jensen 


