
 

 

 

 

Referat af HIC’s generalforsamling, den 24. februar 2020. 

Dagsorden: 

A) Beretning fra formanden 

B) Beretning fra udvalg 

C) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

D) Behandling af indkomne forslag 

E) Valg 

1) til hovedbestyrelsen 

valg af formand (kun i lige år) 

valg af kasserer (kun i ulige år)  

valg af næstformand (kun i ulige år) 

2) til den øvrige bestyrelse 

valg af 1 menigt medlem (kun i lige år) 

valg af 1 menigt medlem (kun i ulige år) 

valg af minimum 1 suppleant (hvert år) 

3) til udvalg 

valg af herreseniorformand (hvert år) 

valg af ungdomsformand (hvert år) 

valg af pige-kvindeformand (hvert år) 

valg af voksenmotionsformand (hvert år) 

4) til revisor og revisorsuppleant 

5) valg af fanebærer 

F) Eventuelt 
  

Der var i alt fremmødt 28 medlemmer til generalforsamlingen. 

Formanden foreslog Henning Jensen som dirigent af generalforsamlingen. 

Henning blev enstemmigt valgt. 

 

Henning takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt 

indkaldt, med annoncering på HIC’s hjemmeside og Facebook. 

Henning gav derefter ordet til Søren Burchall. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad. A) Formandens beretning v/ Søren Burchall: 

Om under 3 måneder er det 100 år siden HIC blev stiftet, hvilket jo i høj grad er en passende 

anledning til at stoppe op og gøre status – men også så småt kigge fremad. Helt overordnet 

betragtet kan vi alle glæde os over, at HIC ved indgangen til 100 års jubilæet er en 

velfungerende og livskraftig klub. 

Sportsligt gennemgås det forgangne år af afdelingsformændene, men helt overordnet 

betragtet glæder jeg mig over at det går godt – selvom vi da bestemt også har udfordringer og 

områder, hvor vi skal arbejde endnu hårdere.  

Overordnet set er fodbold for de fleste hold nu en sport, med aktivitet året rundt med 

undtagelse af sommerferien. Her syntes jeg det er en overvejelse værd, hvordan vi på holdene 

kan indarbejde en vis form for variation, da både trænere og spillere ellers kan ”gå kold” i 

fodbold året rundt. Jeg håber vi kan få skabt en større interesse for futsal, som del af 

programmet henover vintersæsonen. Futsal giver fodboldmæssigt stærke tekniske 

færdigheder, men giver også en variation fra de udendørs aktiviteter, så vi ikke behøver at 

køre en 11 måneders non-stop udendørssæson. Sidst men ikke mindst vil mere futsalaktivitet 

give en god udnyttelse af vores begrænsede træningsmuligheder henover vinteren. 

I det forgangne år fik vi glædeligt nye og yngre kræfter med i gruppen af klubdommere. De 

supplerede den fantastiske gruppe af dygtige og trofaste dommere, som sørger for at de 

dommerløse 8- og 11-mands hjemmekampe bliver gennemført under kyndig ledelse.  Jeg 

håber meget, at vi kan holde fast i de unge kræfter, og gerne supplere med endnu flere, så 

HIC også i fremtiden kan hente mange roser fra udehold og klubber, som oplever kompetent 

behandling, når de dommerløsekampe i HIC dømmes af en neutral og dygtig dommer. Tak til 

alle jer, som bidrager til denne vigtige opgave. 

Som det nok er de fleste bekendt, har vi i HIC ingen ambition om medlemsmæssigt at blive en 

stor klub, da dette ikke harmonerer med vores værdier, ligesom vi hellere vil være en god klub 

for et passende antal medlemmer, end en halvdårlig klub for for mange medlemmer. Men 

dette må ikke blive en sovepude, og vi skal hele tiden være ”oppe på tæerne”, og på alle 

fronter sikre, at vi får den rette og nødvendige tilgang af nye medlemmer. Vi skal være åbne i 

vores kommunikation til potentielle nye medlemmer, og hele tiden sikre at vi er klar til at tage 

imod nye både børn og voksne. Her har vi nok ikke været tilstrækkeligt oppe i gear de sidste 

par år, hvilket vi passende kan få vendt her i jubilæumsåret. Jeg håber, at vi både kan byde 

velkommen til nye HIC’ere på de yngste børnehold, på vores pigehold samt på seniorholdene, 

så vi har fyldt holdene op med det antal spillere, som passer i HIC.  

Et andet område vi også skal have fokus på, er vores interne koordinering af banetiderne, så vi 

fortsat kan have plads til alle hold i fælles respekt og forståelse. Men vi er udfordret, når 

spillere og holds ønsker til f.eks. træningstider giver udfordringer ift. at sikre plads til alle hold. 

Vi må erkende, at vi er påvirket af ændringer i samfundet omkring os, hvor det f.eks. virker 

dybt urealistisk, at bede hold om at træne kl. 21.00 i vinterhalvåret – hvilket jo faktisk var 

normen tidligere. Samtidig er der også nogle ”ofre” vi må tage, når vi f.eks. har et 1. 

herresenior i Sjællandsserien. Men vi er nød til fortsat at have fokus på denne interne 

koordinering, så vi også sikrer en fremadrettet god udnyttelse af de banetider, som HIC råder 

over både sommer og vinter, og dermed fortsat får plads til det antal hold og spillere, som 

passer til HIC. 



 

 

 

Et andet område hvor vi også skal fastholde og udnytte HIC’s potentiale, er i sponsorarbejdet. 

Intet her kommer af sig selv, men kræver både en opsøgende og aktiv indsats, samt 

troværdighed i samarbejdet fra HIC’s side, så sponsorerne oplever et udbytte af deres støtte til 

HIC. Selvom HIC har en sund økonomi, så skyldes dette ikke mindst flotte bidrag fra 

sponsorer. Hvis dette ikke fastholdes, vil vi stå foran betydelige besparelser rundt om i HIC. Vi 

skal derfor have involveret flere i det opsøgende sponsorarbejde, hvor potentialet må være til 

stede, da HIC jo er beliggende i et område med mange virksomheder. 

Rejser og ture er og bliver også en vigtig del af HIC, hvor de bidrager med både gode 

sportslige oplevelser, men også har en central rolle for sammenholdet. Disse traditioner skal vi 

fastholde og udvikle, med et evigt fokus på at lave endnu bedre tilbud, herunder at have fokus 

på at holde HIC’s økonomiske udgifter nede på et niveau, som passer med de budgetmæssige 

rammer. 

Igennem de sidste år har vi som bekendt arbejdet på en løsning med afhjælpning af vores 

konstante lokalemangel. Det store og voldsomt ambitiøse projekt fra Keingart med en udgift 

på over 22 mio. kr. faldt i starten af 2019 til jorden, da planafdelingen i Albertslund kommune 

fandt ud af, at placeringen i den grønne kile umuliggør så stort et nybyggeri. Dette er 

selvfølgelig en voldsom skuffelse for hele HIC, ikke mindst med tanke på de mange timers 

indsats, som mange HIC’ere bidrog med til udviklingsprojektet.  

Keingart har nu bearbejdet tegningerne af den nye klubbygning, så den kan holde sig inden for 

de rammer Albertslund kommune kan godkende. Dette er fortsat et flot og spændende 

projekt, hvor en ny bygning skal erstatte den nuværende hvide bygning, så vi forhåbentlig kan 

se frem til en ny bygning med kælder og stueplan, hvor der bliver plads til 3 enestående 

omklædningsrum særligt målrettet pige- og kvindehold, samt langt bedre depotplads end vi 

har i dag. Vores ønske om et motionslokale kan næppe indarbejdes i denne bygning, men vi 

arbejder i stedet med muligheden for at lave en delvis 1. sal ovenpå klubhuset, hvor vi så kan 

lave et motionslokale. 

Det nye projekt er en neddrosling af ambitionerne for Keingarts første oplæg, hvilket desværre 

også kraftigt begrænser HIC’s muligheder for at hente støtte fra fonde til opførsel af 

bygningen. Det var derfor helt afgørende for mulighederne for realiseringen af det nye projekt, 

at Albertslund kommune yder et større økonomisk bidrag, end de 4,0 mio.kr., som kommunen 

tidligere har bevilliget. Det var derfor med enorm glæde, at vi i efteråret modtog beskeden 

om, at flertallet af politikerne i Albertslund kommune havde bevilliget yderligere 2,0 mio. kr. i 

støtte til projektet. HIC skal nu rejse 2-3 mio. kr. for at den nye klubbygning kan igangsættes, 

hvilket vi allerede har taget fat på. Vi kommer til at lave indsamlingsaktiviteter, søge om støtte 

fra fonde samt håbe på bidrag fra sponsorer og andre venner af HIC.  

Her i jubilæumsåret er det for nuværende vores store drøm, at alle dele flasker sig, så 

etableringen af den nye klubbygning kan gå i gang med nedrivningen af den hvide bygning i 

det sene efterår 2020. Om dette kan lade sig gøre må tiden vise, men vi vil gøre vores for at 

det kommer til at ske. 

DBU og DBU Sjælland er naturligvis også vigtige relationer for HIC. Generelt kan vi glæde os 

over gode turneringstilbud, som matcher vores behov i HIC. Men i det forgangne år har vi 



 

 

oplevet flere forunderlige og utilfredsstillende forhold. Senest har DBU Sjælland midt i 

turneringen udmeldt, at herresjællandsserien og serie 1 udvides fra 12 til 14 hold i puljerne, 

hvilket betyder færre nedrykkere i den igangværende turnering. Beslutningen kan som sådan 

være fornuftig nok – men det er tæt på en skandale, at den ikke var udmeldt inden 

turneringsstart, ligesom vi savner svar på, hvordan udvidelsen i praksis skal implementeres. 

For HIC vil det f.eks. være problematisk, hvis vi skal spille hjemmekampe i november og 

marts, og i så fald risikere at måtte spille på kunstgræs på Albertslund stadion. Hvis 

Sjællandsserien skal fremstå som DBU Sjællands højest rangerede række, bør kampene ikke 

spilles på træningskunstgræsbaner. 

Henover vinteren har vi mange hold som deltager i vinterturneringen under DBU Sjælland. Her 

er flere af vores hold forunderligt havnet i pulje med hold fra Lolland, hvilket ganske enkelt 

ikke matcher træningskampe på breddeniveau. Det giver kedelige afbud, da spillere og 

forældre ikke vil afsætte hele dage for at spille en træningskampe, hvilket DBU Sjælland 

naturligvis burde have taget højde for. 

Det store tema i DBU-systemet er forslaget om en sammenlægning af lokalunionerne øst for 

Storebælt. Meget taler for at dette er en fin løsning, ikke mindst i det storkøbenhavnske 

område, hvor turneringerne med fordel kan gå over den nuværende unionsgrænse mellem 

Rødovere og Hvidovre. Men skal sammenlægningen stemmes igennem og blive en succes, skal 

både holdningsforskelle afklares, ligesom en større organisation skal finde løsninger, så en 

endnu tættere kontakt og samspil med os klubber sikres. Det bliver interessant at følge frem 

mod de ekstraordinære delegeretmøder i foråret. 

HIC er fortsat tilknyttet Brøndby Masterclass, som giver fin inspiration og gode tilbud til vores 

ungdomsspillere og trænere. Vi er i det forløbne år også blevet tilknyttet DBU’s 

Topcenterordning, hvor Brøndby har udvalgt en af vores dygtige U11 spillere til dette ekstra 

tilbud. Generelt dækker disse samarbejder fint vores behov for ekstra tilbud til de mest 

motiverede og ambitiøse spillere. Men jeg glæder mig mindst lige så meget over, at vi med 

Karsten Lynge også har igangsat et super initiativ internt i HIC, med et tværgående tilbud på 

tværs af ungdomsholdene – dette kommer Nicolai mere ind på. 

Albertslund kommune spiller fortsat en vigtig rolle for HIC, da kommunen sætter rammerne for 

vores virke som idrætsforening. Kommunen har fortsat et særskilt idrætsråd, som består af 

både politikere og repræsentanter fra foreningerne, hvor Anders Fabild glædeligt fortsat 

bidrager. I 2019 stod Albertslund kommune foran store besparelser, hvor også idrætten måtte 

hold for. I den proces blev det tydeligt, at både forvaltningen og idrætsrådet reelt ikke altid 

arbejder efter et overordnet perspektiv, men i større omgang har fokus på snævre interesser. 

Det virker for mig fortsat forunderligt og direkte uhensigtsmæssigt, at en så lille kommune 

som Albertslund ikke i højere grad håndterer idrætten under en enhed, der burde have 

tværgående indsigt og tilhørende ansvar. I HIC måtte vi kæmpe hårdt for at undgå nogle af 

besparelserne, som grundlæggende var foreslået uden nævneværdig forståelse for 

konsekvensen.  

At idrætten på flere fronter måtte bidrage til de besparelser kommunen skulle finde, har vi fra 

HIC’s side forståelse for, og rent økonomisk er HIC fra 2020 blevet ramt af en nedgang i 

tilskud knap 40.000 kr. Men jeg håber meget, at kommunen tager de fremadskuende og 

løsningsorienterede briller på fremover, så vi i højere grad åbent kan drøfte, hvordan vi får 

mest ud af de midler, som kommunen glædeligt anvender på foreningsidrætten.   



 

 

 

I Albertslund er vi tre større fodboldklubber, hvor vores naboskab og samarbejde med BS72 og 

AIF i dagligdagen fungerer ganske fint. For både os klubber og kommunen er der mange 

fordele, ved at vi tre klubber dækker hver vores hjørne af byen, hvilket dog også er et ansvar, 

så vi alle arbejder for at sikre, at fodboldglade børn og voksne i Albertslund kan finde sig til 

rette hos en af os klubber. 

Albertslund kommunes ejendomsafdeling og Materialegård er vigtige relationer for HIC, da de 

varetager driften af banerne og bygninger i HIC. Banerne spiller helt naturligt en vigtig rolle i 

dagligdagen i HIC, og vi kunne i det forgangne år glæde os over fornuftige baner. Selvom der 

fortsat er områder og opgaver vi gerne så håndteret endnu bedre, så glæder vi os over en god 

dialog med Materialegården, som helt sikkert er fundamentet for et endnu bedre samarbejde. 

Den intense brug af bygningerne i HIC giver uundgåeligt behov for løbende reparations- og 

vedligeholdelsesopgaver, som følge af det naturlige slid og ælde af faciliteterne. Kommunens 

ejendomsafdeling tager sig på fin vis af disse opgaver når behovet opstår, som dog var blevet 

markant dyrere, hvis ikke Niels i dagligdagen havde taget hånd om stor og småt og holdt 

tingene i fin stand i HIC. 

Vi har dog et enkelt udestående som vi må og skal have løst med kommunen i 2020. 

Parkeringspladsen har de seneste år ganske enkelt være i uacceptabel dårlig stand, så det 

nærmest er et mirakel, at man får bilen ud i hel stand efter en tur igennem de dybe huller. 

Også på dette område betyder den store aktivitet i HIC, at kommunen enten skal bruge mange 

ressourcer på at holde tingene ved lige, eller skal finde løsninger, som kan holde til den 

intense brug. Da skoven desværre endnu en gang har afvist en asfaltering af 

parkeringspladsen, er løsningen at få udlagt plastikmåtter over det meste af pladsen, som kan 

give en mere stabil belægning. Jeg håber og tror Materialegården når i mål med dette inden de 

store jubilæumsmarkeringer, og fra HIC’s side er vi klar til at bidrage til den rigtige løsning, så 

vi kan være bekendt at lade både medlemmer og gæster parkere ved HIC.  

Med en noget længere horisont har Albertslund kommune i efteråret udmeldt et bud på en 

særdeles ambitiøs vision for udvikling af Hersted Industripark, som frem mod 2045 foreslås 

omdannet til område med boliger suppleret med uddannelses-institutioner og i mindre omfang 

erhvervsbyggeri. Planen kan give over 20.000 nye borgere i HIC’s baghave. Vi har fra HIC’s 

side meldt ind i kommunens høring om forslaget med melding om, at det for HIC er vigtigt, at 

vejmæssige sammenhæng med den nordøstlige del af Albertslund ikke må begrænses, ligesom 

kommunen naturligvis er nød til at indtænke idræts- og fritidsfaciliteter, hvis der etableres 

boliger til så mange nye borgere. Fra HIC’s side er det i øvrigt bestemt ikke en selvfølge, at 

det er i regi af HIC, at så mange nye borgere skal dyrke idræt, da en væsentlig del af HIC’s 

DNA er de tætte bånd mellem medlemmerne, hvorfor vi grundlæggende ikke har ambition om 

at være markant flere medlemmer. 

Caféen og klubhuset er fortsat et vigtigt samlingspunkt i HIC. Generelt er det en del af vores 

DNA i HIC, at vi vil have et godt sammenhold både på de enkelte hold og på tværs af klubben, 

hvor klubhuset og caféen spiller en vigtig rolle, ligesom de velbesøgte fredagskampene er 

vigtige samlingspunkter for mange i og omkring klubben. Caféen kan kun holdes åben med 

honorering til de unge bag disken, men denne udgift giver god værdi ift. caféens betydning i 



 

 

HIC. Jeg glæder mig over, at John med hjælp fra flere på bedste tager hånd om driften af 

caféen. 

Med de mange brugere i sæsonen, er opgaven med rengøring, tøjvask og øvrig drift i HIC ikke 

den mindste. Niels Clausen tager sig fortsat af den daglige drift, hvor vi i 2019 supplerede med 

ekstra rengøringshjælp søndage. Der er ind i mellem stadig plads til forbedringer i hold og 

spilleres bidrag til at holde orden, så vi skal fortsat have fokus på at minde alle – og ikke 

mindst nye HIC’ere - om vores faste ”hus-reglerne”, så omklædningsrum mm. efterlades i 

acceptabel stand. 

I det forgangne år besluttede Albertslund kommune at indføre røgfri idrætsanlæg såvel som 

krav om affaldssortering. Begge beslutninger er noget vi grundlæggende i HIC støtter op 

omkring, men af forskellige årsager nåede vi ikke fuldt i mål med at implementere. Dette må 

og skal vi lykkes med i 2020, med løsninger som både efterlever kommunens krav, men som 

også rent praktisk passer ind i HIC. 

I det forgange år har vi efter beslutning på generalforsamlingen opdelt bestyrelsens arbejde i 

endnu flere afdelinger, så vi kan målrette indsatsen endnu mere mod arbejdet omkring de 

enkelte hold og sammenhængen i klubben. Vi har i HIC haft tradition for at have en god 

sammenhængskraft med fokus på vores fælles klub, hvor samarbejdet på tværs af holdene er 

altafgørende. Dette er dog et område hvor vi ikke må hvile på laurbærerne, men hele tiden 

skal sikre at vi gør hinanden gode på tværs af hele HIC. Jeg håber sammenspillet i klubben vil 

blomstre i jubilæumsåret, og fortsat være helt centralt for også i de næste 100 år. 

Generelt skal vi have fokus på at få engageret flere frivillige i HIC. Behovet er større end 

nogensinde, hvilket kræver et nødvendigt ekstra fokus på både rekruttering af nye frivillige i 

alle roller, samt ikke mindst vores evne til at fastholde de frivillige.  

Vi har fortsat på bedste vis styr på det bagvedliggende administrative arbejde i klubben, hvor 

Henning, Martin og Nils på forbilledlig vis håndterer medlemsstyring, holdtilmelding og de 

mange kampændringer. På disse områder skal vi fastholde den faste og sikre hånd, der giver 

ro på mange forhold i hverdagen.  

Generelt er det bestyrelsens ambition, at løbende takke de mange frivillige for deres indsats i 

HIC. Her glædede jeg mig over, at vi startede jubilæumsåret med rekordstort fremmøde til det 

årlige træner-lederarrangement, hvor Peter Møller på underholdende og ærlig vis fortalte om 

stort og småt fra hans flotte karriere i fodboldens verden og nu med arbejdet som 

fodbolddirektør i DBU. 

Vi fik også på fin vis kickstartet en forhåbentlig ny tradition i HIC med en uformel 

sammenkomst i klubhuset op mod jul, hvor vi fik ønsket hinanden glædelig jul. 

Det helt store tema i det kommende år bliver naturligvis 100 års jubilæet, som vi har ambition 

om skal fejres og markeres på allerbedste og flotteste vis. Efter en konkurrence med flere 

gode indkomne forslag fra medlemmer og venner af HIC, har vi valgt et flot jubilæumslogo for 

HIC, som i år kommer til at pryde alt HIC-tøj, og på flot vis minde alle om HIC’s 100 års 

historie. Historien vil også blive fortalt og samlet i en jubilæumsbog, som skal fortælle om de 

første 100 år i HIC, men også give et indtryk af HIC i 2020. Denne bog knokler John Bødker 

for tiden med efter flere års forarbejde, og vi andre kan glæde os til jubilæumsdagen, hvor 



 

 

bogen kommer på gaden, ligesom det er planen, at jubilæumsbogen husstandsomdeles i vores 

lokalområde. 

På selve jubilæumsdagen torsdag d. 14. maj invitere vi til reception kl. 16.00, hvor vi håber at 

se rigtigt mange til en hyggelig fejring af HIC. Efter receptionen venter der et brag af et 

lokalopgør, når 1. herresenior tager imod AIF i en spændende turneringskamp. 

Senere på foråret venter der et brag af en weekend med markering og fejring af jubilæet. 

Først tager 1. herresenior imod Brøndbys superligahold i en opvisningskamp fredag d.19. juni, 

hvorefter vi dagen efter byder inden for til den helt store jubilæumsfest lørdag d. 20. juni. Til 

begge arrangementer har vi behov for hjælp fra mange gode HIC’ere, så alt klapper og vi alle 

kan nyde de store arrangementer. 

Da det er ambitionen at fejringen af jubilæet skal strække sig over hele året, venter der også 

efter sommerferien en flot markering. Vi har nemlig lavet aftale om en opvisningskamp mod 

Oldboyslandsholdet, som stiller i stærk opstilling, når de gæster HIC fredag d. 21. eller 28. 

august. Der er også andre markeringer af jubilæet i støbeskeen, og de bliver offentliggjort, så 

snart aftalerne er på plads. 

Årets gang i HIC byder næsten uundgåeligt på både glæder og sorger. I sidste kategori måtte 

HIC sige et sidste farvel til æresmedlem Verner ”Post” Hansen, der efter flere års svækkelse i 

sensommeren afgik ved døden. Verner blev indmeldt i HIC i midten af 1950’erne, og var aktiv 

både på og udenfor banerne. Verner blev udnævnt til æresmedlem i forbindelse med 70 års 

jubilæet i 1990, og trods skrantende helbred bevarede han interessen for HIC. 

HIC er, som jeg var været rundt om, en klub med et enormt aktivitetsniveau. Dette kan alene 

lade sig gøre, fordi op mod 100 HIC’ere gør en fantastisk og helt afgørende indsats som 

trænere, holdledere, dommere, ledere og hjælper til de mange aktiviteter, som gør HIC til den 

klub vi er. Alle jer frivillige kan ikke få en stor nok anerkendelse og tak for jeres indsats. I 

2019 havde vi i HIC glæden, at nogle få af de mange frivillige fik en ekstraordinær hæder for 

deres indsats. Vores egen største årlige hæderspris Årets HIC’er gik til fuldt fortjent til John 

Bødker, der udenfor banen gør en kæmpe indsats med håndteringen af Facebook- og 

hjemmesiden, mange flotte plakater og flyers, bidrag i bestyrelsen samt ikke mindst 

opgaverne bag driften af caféen og klubhuset. 

Også uden for klubben er der anderkendelse af den ekstraordinære indsats trænere og ledere 

yder i HIC. Derfor havde vi under afslutningsfesten besøg af DBU Sjælland, der overrakte DBU 

Sjællands Æresnål til Tommy ”Trier” Hermansen for han mere end 20 års uafbrudte indsats 

som holdleder for 1. herresenior, ligesom Trier også tidligere var bidraget som 

ungdomstræner. Stort og fortjent tillykke til Trier for denne flotte hæder. 

Albertslund kommune hædrer også byens fremmeste idrætsledere. Her var Nils Vibe med i et 

stærkt kandidatfelt, hvor hæderen som årets idrætsleder dog endte hos andre. Nils havde dog 

til fulde fortjent hæderen, da ikke mange har ydet en større indsats end Nils henover mere end 

25 år, hvor Nils har været træner, ungdomsformand og bestyrelsesmedlem. 

Jeg vil også jer personligt takke for den øvrige bestyrelse indstillede mig til DBU’s sølvnål. 

Mange tak – sådan en anderkendelse giver mod og lyst til at fortsætte indsatsen for vores 

dejlige klub. 



 

 

 

Med disse ord vil jeg slutte min beretning med at sige alle HIC’ere tak for 2019. Jeg ser med 

stor fortrøstning frem mod et forhåbentlig helt fantastisk jubilæumsår i HIC – og håber at 

sejre, nederlag og gode oplevelser fortsat vil gå hånd i hånd på bedste HIC-maner. 

Henning spurgte til kommentarer til formandens beretning. 

Der var umiddelbart ingen kommentarer, men blot stort bifald fra forsamlingen. Henning 

havde dog selv en lille kommentar, idet han i løbet af året havde oplevet lidt ”knaster” med 

dommere som ikke dukkede op. Henning mente dog selv at forklaringen lå i, at der var 

kommet en del nye dommere, og dette forhåbentligt skulle bedre sig, når de lærte klubben 

bedre at kende. 

Herefter konstaterede Henning, at der ikke var yderligere, hvorefter beretningen blev 

godkendt. 

 

 

Ad. B) Beretning fra udvalg: 

1. Seniorformandens beretning ved Anders Fabild: 

 
2019 har været et fint år for seniorafdelingen, med masser af gode resultater. Både 1. og 2. 

holdet har klaret sig historisk godt. 2. holdet rykkede op i serie 2 (1. gang i klubbens historie, 

at vores 2. hold skal spille i serie 2) og 1. holdet var tæt på at spille sig i Danmarksserien, men 

en lidt uheldig start på sæsonen forhindrede dette. Holdet vandt imidlertid to store sejre over 

det hold som rykkede op i Danmarksserien, ligesom holdet kom historisk langt i 

pokalturneringen, HIK fra 2. division blev endestationen i 2. runde under DBU med et nederlag 

på 4-7, fornemt at score 4 mål mod et 2. divisionshold. 

3. holdet, som består af mange unge spillere hygger sig, og nyder kamp og træning, holdet 

har dog haft behov for supplement fra U19 holdet. De sidste to år har der været stor 

spillerafgang til de ældre rækker. Bl.a. er 28 spillere rykket til Old Boys de sidste par år. Hvis 

seniorafdelingen skal fastholde nuværende antal hold og niveau, kræver det løbende tilgang 

fra ungdomsafdelingen. 

Det er med vemod at vi har sagt farvel til Allan Nielsen efter 20 år. Allan har altid været en 

vellidt træner og en stor hjælp for klubben. Superfint, at han sluttede med at bringe 2. holdet 

op i serie 2. Vi har også sagt farvel til Varny, men håber dog, at han kommer igen. 

Apropos Sørens beretning tænker vi også i seniorafdelingen på pauser, og for at spillerne ikke 

skal gå vinterkolde, vil vi arbejde med, at gå lidt mere aktivt ind for Futsall. 

Dejligt at se, at der i løbet af året har været mange tilskuere til 1. holdets kampe. Især 

fredagen har været en stor succes, og mange fra landsbyen har taget mod tilbuddet om gratis 

pølser og fadøl. Vores pølser er blevet kåret til de bedste stadion pølser i Danmark. Stor 

tak til grill holdet – flere må gerne melde sig.  



 

 

I år tager senior afdelingen igen til Tyrkiet sammen med U19 og Fittness damerne. 51 har 

tilmeldt sig. 

Stor tak til vores sponsorer, som igennem de sidste 30 år har støttet os med 12-15 mio. kr. 

Husk at bruge vores sponsorer når du handler. De husker det, og fortsætter med at støtte 

klubben. 

Materialegården skal også have stor tak for deres hjælp og samarbejde i 2019. 

Endelig skal der lyde en tak til bestyrelsen, og tillykke til vores prismodtagere. 

Pøj, pøj med jubilæumsåret. 

 

Henning takkede og spurgte forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer. 

Tiger spurgte, om man var ved at finde en ny sponsor på automekanikersiden, efter at Nillers 

auto var stoppet. Anders meddelte, at der blev arbejdet på dette. 

Henning konstaterede herefter, at der ikke var flere bemærkninger, hvorefter beretningen blev 

godkendt. 

2. Ungdomsformandens beretning ved Nicolai Hermansen 

2019 er afsluttet, og aldrig før i HIC’s 99 års historie har vi haft så godt et sportsligt år i 

ungdomsafdelingen. I efterårs sæsonen kunne vi brillere med at alle vores ungdomsårgangene 

i 11-mands havde minimum et hold i række 1 eller højere. Kigger vi frem på de næste 5-10 år, 

så ligner det bestemt ikke noget holdene har tænkt sig at ændre på dette, flere af vores 8-

mands hold spiller allerede i række 1 og med meget flotte resultater.  

Vi har i årets løb haft enkelte træner rokeringer og med Mikkel C hjemvendt fra 

udlandsophold, kunne han erstatte for Karsten Lynge på U14 drenge. Thomas Kunak som ny 

træner i stedet for Palle Leth på U16 drengene. Thomas Myssing og Johnny Møller ønskede 

begge at blive rokeret til at starte op med U19 holdet i efteråret. Bo Hyldgaard har erstattet 

Thomas Myssing hos U11 pigerne, og U13 drengene var stærkt besat i trænerteamet, men 

med Claus Harup til at hjælpe endnu mere, kunne det lykkedes at frigive Johnny Møller der. Et 

helt nyt team så også dagens lys på U11 piger i starten af året med Ronny Sauer og Rasmus 

Lücking som nye trænere.  

Palle har efter flere år i HIC fået lov til at tage en pause, og den har han da vist nydt med 

allerede at havde set flere kampe på stadion i Manchester. Jeg vil personligt gerne takke Palle 

for det fantastisk samarbejde vi har haft igennem årene, og ved at Palle er klar igen til at 

hjælpe HIC når den dag kommer. Karsten er ikke stoppet i HIC, men ønskede at prøve kræfter 

med nogen andre tiltag. Og det er glædeligt at vi igen i HIC kan lave et særligt tiltag for de 

spillere som ønsker lidt mere. Karsten er i fuld gang med specifik træning hver fredag på 

Albertslund stadion.  

En stærk sammensætning af trænere i ungdomsafdelingen, og skønt at vi ved at rokere rundt 

på trænerne kan styrke klubben som helhed.  



 

 

I efteråret præsenteret jeg en langsigtet uddannelsesplan for bestyrelsen, som kommer hele 

klubben til gavn. HIC bør afsætte fast beløb om året til uddannelse. Disse penge skal styrke at 

vores trænere kan give deres spillere den kvalitet som efterspørges.   

Den langsigtet plan betyder at vi inden 2025 har minimum én B licens træner på hvert 11-

mands hold, når de starter som U14, Og at vi som U12/U13 har minimum 1 træner på hvert, 

som er på minimum B2 og På U10/U11 har alle trænere B1 og eller C licens. På u9/8/7/6 

starter samtlige trænere på C1 og videre på C2.  

Dette er også et udtryk for, at klubben ønsker at give tilbage til de trænere, der ligger en 

masse af deres tid og energi i klubben, og at vi ønsker at hjælpe dem til at stå skarpt på 

banen hver uge.  

I 2019 havde vi i ungdomsafdelingen 15 trænere afsted på kursus og i 2020 forventer vi at 

sende 14 afsted for at gøre sig endnu dygtigere for vores mange medlemmer.  

Et flot skridt på vejen imod målet om, at vi i HIC skal styrke kvalitet i vores trænere og 

træninger.  

Vi fik igennem ældrerådet en unik mulighed til vores hold og vores medlemmer i 2019. Hvis vi 

hjalp dem med at uddele deres blad 60+, 4 gange om året. Fik vores hold mulighed for at 

indsamle et beløb til holdkasserne. Penge som holdene i den grad er glade for at kunne bruge: 

vores U16 drenge var eks. inde og se landskamp i parken, vores U15 og U14 drenge har bestilt 

nyt træningstøj, og vores U11 drenge bruger pengene på en træningslejr i det kommende 

forår. HIC har uddelt mere end 24.000 blade over hele Albertslund. Og vi blev da også stolte 

da Ældrerådet spurgte os til hjælp. En opgave som jeg vidste vi kunne styre i HIC, og som vi 

fortsætter ind i 2020.  

Vi afholdte traditionen tro en fantastisk afslutningsfest i sommers, hvor der blev hygget, leget 

og uddelt præmier til årets spillere og årets kammerat. En fantastisk tradition som vi glædeligt 

fortsætter fremover.  

Planerne for 2020 i ungdomsafdelingen er at vi skal fortsætte de gode trends vi har fået 

opbygget i drengefodbolden, og vi skal havde styrket samarbejdet endnu mere på tværs af 

holdene. Vi skal arbejde målrettet imod klubbens overordet mål: der skal være min. et hold i 

hver årgang i ungdomsafdelingen. På pigesiden bliver årets største fokuspunkt hvordan kan vi 

fastholde og samarbejde imellem så store alders spredninger. Vi skal øge rekrutteringen på 

piger i HIC, det gør vi bla. ved hjælp af pigeraketten d. 5/5 kl. 17.00, hvor det efterfølgende 

mål er at vi i HIC kan få U9 og U7 piger på træningsbanerne.  

På drengesiden skal vi også rekruttere i det mindste årgange det skal gøres via en indsats i 

børnehaverne, i SFO’erne og på skolerne, samt markedsføring via sociale medier.  

Jeg ser frem til det kommende jubilæums år. Og vil gerne sige tak til alle vores dommere, som 

hver eneste dag til hver eneste kamp gør et fantastisk stykke arbejde. Tak til alle vores 

trænere på banerne og til vores holdledere som bidrager til et stykke af det administrative 

arbejde, som der er på holdene samt til at snakke med forældre. Tak til alle de forældre som 

bruger tid på at kører deres og andres børn til udebanekampe/stævner. Selv i sne og regn 

bliver der spillet fodbold.  



 

 

Henning spurgte om der var bemærkninger til beretningen, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter 

Henning konstaterede at beretningen var godkendt. 

3. Pige-kvindeformandens beretning ved Stine Jensen: 

Kvindesenior gik på sommerferie med en 3. Plads i sommeren 2019. Efter sommerferien 

ønskede vi alle hjemmekampene om torsdagen, da vi har mange spillere der arbejder i 

weekenden og generelt har svært ved at få familie livet til at gå op med fodbold.  

Dette havde vi stor succes med og fortsætter med det ind i 2020. I futsal har vi kvalificeret os 

til Sjællands mesterskaberne som spilles i den kommende weekend, hvor vi samtidig har 

træningslejr i Helsingør.  

Vi har det seneste halve år haft et godt samarbejde med Vallensbæk U18, som fortsætter ind i 

2020, blandt andet skal vi spille pokalturnering i kvindesenior rækken sammen, så vi får et 

endnu tættere samarbejde.  

HIC Fodboldfitness har i juni 2018 haft 6-års jubilæum – sikke en fantastisk tid både 

fodboldmæssigt og socialt. Vi er stadig oppe på ca. 38 spillere på holdet. Halvdelen af holdet er 

faste piger der kommer en eller to gange om ugen. Resten kommer når det passer ind i deres 

familie og arbejdsprogram. Der er i løbet af i år kommet flere nye spillere til, og vi har 

desværre sagt farvel til andre, pga. ændringer i arbejdstiderne, eller skader. 

Som alle andre år træner vi 2 gange træning om ugen. I vinterperioden træner vi om 

mandagen på Herstedøster Skole og torsdag på den lille kunstgræsbane i HIC. Det er sjældent, 

at vi aflyser en træning på grund af vejret eller for få deltagere. Vi er et meget socialt hold, 

påskefrokost, julefrokost, sommerfest, og grill tjans ved første holdets kampe. 

Vi har i 2019 deltaget i et par stævner – Gundsølille og vores eget stævne i september med 6 

hold og alle blev til spisning og social hygge efterfølgende. 

Der er godt gang i stram op pigerne. Vi er nu oppe på at være 24 piger på holdet. Holdet 

sætter stor pris på Sussie der sørger for gode og varierende træning. Vi har ligeledes et par 

gode traditioner. Julefrokost og afslutnings af sæson.   

 
Hele kvindesenior afdelingen takker for 2019 og ser frem til et godt år 2020 og fejring af 100 

års jubilæum.  

 
 
Henning takkede for beretningen, og da der fra forsamlingen ikke var bemærkninger,  
konstaterede Henning at beretningen var godkendt. 
 

3. De gamle m.fl. beretning ved Varny Jensen: 

Det har igen været et forrygende år for de ældste årgange i HIC, nye hold og nye aktiviteter er 
kommet til.  
 
 
 



 

 

Vi starter med Oldboys. 
 
Efter de i 2018 vandt deres række suverænt blev det hverdag i række 1, hvor det er blevet til 
en pæn midter placering.  
Der var efterhånden kommet så mange spillere, at der måtte udvides med et 8 mands hold. 
Det indledte sæsonen med en sejr, men måtte aflyse et par kampe pga. at de ikke kunne stille 
hold. 11 mands Oldboys var også med i pokalturneringen, hvor de mødte Hvidovre som 
stillede med flere tidligere superliga stjerner. HIC kom foran i 1. halvleg, men kunne ikke holde 
modstanderen fra at score og Hvidovre løb med sejren 4-2.   
 
Superveteran +45 var igen med i 8 mands række 2 i foråret, der blev det til en hæderlig 3 
plads. I efteråret skulle holdet så prøve at forbedre resultaterne, der lykkedes det at hive en 2. 
plads hjem efter Avedøre som både vandt forårs og efterårs turneringen. 
Der var kun 6 tilmeldte hold i rækken som mødte hinanden 2 gange både for- og efterår. Der 

er forhåbninger om at der kommer flere hold i de ældste rækker til næste år, da OBS49 
turneringen bliver lagt ind under SBU/KBU.  
  
Grandmaster +55 har haft et forrygende år, i foråret vandt de foran Brønshøj som har vundet 
rækken de sidste par år. Henrik ”Høne” Nielsen overtog holdet efter Ib Frederiksen fra 
efterårets start, nu skulle succesen gentages, men her var Kastrup udfordringen, mesterskabet 
skulle afgøres i sidste kamp. HIC kunne nøjes med uafgjort, men måtte se sig slået af Kastrup 

med 2-0.  
På trods af at det ikke lykkedes at vinde igen har de haft en flot sæson.  
 
Motionsfodbold for mænd er et nyt koncept som vi startede op i HIC i 2019, det begyndte i 
februar måned og startede flot med et godt fremmøde. Der har været mange nye spillere ind 
over, men mange er desværre stoppet igen pga. skader.  
Vi har forsøgt at rekruttere nye medlemmer hen over hele året, det er også lykkedes, men vi 

kunne sagtens være mange flere. 
I september måned havde vi ”Bevæg dig for livet” dag, hvor vi havde fællestræning med 
fodboldfitness pigerne, det var en sjov og spændende træningsaften. 
 
Vi holder holder formen vedlige i vinterpausen med træning på kunst og indendørs på 
Herstedøster skole.  
 

Zumba blev relanceret i foråret med stor succes, der danses hver tirsdag kl. 17. 
Efterfulgt af damegymnastik ”Stram op” kl. 18. og herregymnastik kl. 19. 
Alt sammen i Tumlesalen på Herstedøster skole, så der er hektisk aktivitet i 
omklædningsrummet før og efter træningen. 
 
Zumba pigerne startede op igen i september, der var desværre nogle som er faldet fra så der 
er plads til nye på holdet. ”Stram op” pigerne kører også videre. Herreholdet har igen i år sat 
ny rekord med 23 deltagere til træning, hvis alle tilmeldte herrer dukker op er vi nødt til at 
bruge hele gulvet også det i midten. 
    
Til slut vil jeg gerne sige et stort TAK til alle omkring holdene for jeres indsats, det kunne ikke 
lade sig gøre uden jeres hjælp. 
 
Henning takkede for beretningen, og da der fra forsamlingen ikke var bemærkninger,  

konstaterede Henning at beretningen var godkendt. 
 
 
 
 



 

 

Ad. C) Kassererens beretning 

2019 blev igen et godt år med plus på bundlinjen. Der er enkelte poster som viser 

tilbagegang: 

 Medlemskontingent 

 Brøndby kamp 

 1. holds tur 

 Tilskud 

 Sponsorer 

 Fodbold skole – bliver dog opvejet af andre tilskud. 

 

På udgiftsiden kan det ses, at vi har foretaget en del investeringer: 

 Grill 

 Markise 

 Kamera 

 Skur 

Cafeen kører som den plejer. I 2020 vil blive investeret i popcorn maskine. Dette ventes at 

give øget salg i både popcorn og øl. 

Vi har stadig et fint overskud og balance, ligesom vi har en pæn egenkapital. Det er fint, at vi 

har noget, at stå imod med til det dyre jubilæumsår. Heldigvis skal vi som forening stadig ikke 

betale negativ rente i Danske Bank. 

Henning takkede Martin for gennemgangen af det pæne regnskab og spurgte forsamlingen til 

spørgsmål eller kommentarer. 

Morten Ulrik spurgte lidt ind til stigning i bøderne. Søren kunne her meddele, at der havde 

været et par uheldige situationen, hvor vi af uvidenhed havde brugt nogle ulovlige spillere, og 

hvor vi grundet misforståelser havde måtte trække et hold, som var fejltilmeldt. 

Bo Thomas spurgte om fald i målaktier. Martin meddelte, at vi grundet skærpede regler på 

området, havde svært ved at sælge aktier som tidligere, og vi p.t. overvejede et nyt koncept. 

Tiger bemærkede, at regnskabet var revideret, men endnu ikke underskrevet. Dette ville dog 

ske i aften. 

Henning kunne ikke finde udgift til dommere. Martin fortalte, at denne udgift nu var lagt ind 

under turneringsafgift. 



 

 

Mark Madsen spurgte til underskuddet i cafeen. Martin meddelte at vi bl.a. helt bevidst kørte 

med lave priser og sørgede for, at cafeen var bemandet, også på tidspunktet, hvor der ikke 

var ret mange kunder. Cafeen er et vigtigt samlingssted i klubben, og det er vigtigt, at der 

som regel er åbent. Bo tilføjede, at dommerne jo også fik en gratis øl efter kampen – Han 

mente dog ikke dette skulle afskaffes. 

Henning konstaterede herefter, at der ikke var flere spørgsmål, hvorefter beretning, regnskab 

og budget kunne godkendes. 

 

Ad. D) Forslag  

Henning konstaterede at der ikke var fremkommet forslag, hvorfor dette punkt udgår. 

 

Ad E, Valg 

1) valg til hovedbestyrelse 

Søren Burchall blev genvalgt som formand 

2) valg til den øvrige bestyrelse 

John Bødker blev genvalgt som menigt medlem. 

Jens Pist Mortensen og Casper Beck blev genvalgt som suppleanter. 

3) valg til udvalg 

Anders Fabild blev genvalgt som seniorformand 

Nicolai Hermansen blev genvalgt som ungdomsformand 

Stine Skov Jensen blev genvalgt som pige-kvindeformand 

Varny Jensen blev genvalgt som voksenmotionsformand 

4) valg af revisor og revisorsuppleant 

Jan ”Tiger” Nielsen blev genvalgt som revisor. 

Jan Andreasen blev genvalgt som revisorsuppleant.  

5) Valg af fanebærer 

Jan ”Tiger” Nielsen blev genvalgt som fanebærer.  

 

 

 



 

 

Ad. F) Eventuelt 

Der var intet under eventuelt, hvorefter Søren takkede Henning for god styring af 

generalforsamlingen og bød alle de fremmødte på øl, sodavand og sandwich.  

 

Referent Nils Vibe 

 

Søren Burchall  Henning Jensen 

Formand   Dirigent 


