IF32 Hovedforening

Repræsentantskabsmødet d. 12. juni 2017
Hovedbestyrelsens skriftlige beretning for 2016-2017
Indledning:
I beretningen for 2016-2017 skal der lyde en stor tak til Formandskabet, for et godt
samarbejde og et flot fremmøde til vores møder.
Efter sidste års repræsentantskabsmøde har vi desværre måttet sige farvel til
IF32´s mangeårige formand for bokserne Ove Bjerregaard-Madsen. Ove var i en
lang årrække kasserer i IF32 Gamle Drenges Støtteforening og gjorde et stort
arbejde for denne del af det fælles IF32.
I Formandskabet så vi ikke meget til Ove. Ove havde sat en stedfortræder ind i
Formandskabet i stedet for sig selv. Stedfortræder var Finn Paske, som vi desværre
også her i foråret har måttet sige farvel til.
På Formandskabsmødet i maj fik vi en ny repræsentant ind, nemlig Henrik
Hegelund Andersen, der blev valgt på foreningens generalforsamling til kasserer i
IF32 boksning. Vi håber, at det vil bringe nye og spændende impulser ind i
Formandskabet og ikke mindst i IF32 Boksning.
Vi har igen i år fået arbejdet gode beslutninger igennem Formandskabet. Desuden
har vi traditionen tro afholdt vores årlige juletræsfest, nytårsfest og ikke mindst
vores klubs 85 års fødselsdag. Det har været nogle dejlige og festlige indslag
gennem året der er gået. Dette vil jeg komme ind på senere. Det er dejligt, at
foreningerne bakker så talstærkt op om disse arrangementer.
Vi har igen i år fået bundet en del løse ender sammen.
I repræsentantskabsåret 2016-2017 har vi kunnet fejre en del medlemmers runde
fødselsdage m.m. med en lille erkendtlighed.
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 Glostrup Kommune fejrede byens 825 års jubilæum sidst i august ved en
storstilet event, der strakte sig over hele året. Hovedarrangementerne blev
dog afholdt sidst i august, som var beregnet over 3 dage.
Fredag var tilegnet mest for erhvervslivet i Glostrup. Lørdag og søndag for
de frivillige foreninger i Glostrup.
Lørdag morgen startede dagen med optog gennem byen fra Glostrup
Rådhus til Glostrup Idrætspark. I optoget deltog mere end 300 personer fra
foreningslivet i Glostrup. Arrangør for optoget var IF32 Hovedbestyrelsen i
samarbejde med Petanque IF32 med hjælp fra Ib Ketner fra
Foreningsunionen. Tilrettelæggelsen og møderne op til dagen kunne godt
havde været bedre, men da dagen oprandt, var alle trængsler glemt og
optoget var en flot markering for byen og en stor oplevelse for de
medvirkende.
 IF32 Hovedbestyrelse har afholdt 3 matineer i klubhuset, i september,
januar og april. Matineen i november blev aflyst på grund af sygdom. Der
har været flot fremmøde til alle 3 arrangementer. Dette skyldes ikke mindst
vores lokale orkester Renato og Degnen samt ikke at forglemme Lone fra
Livslang Idræt, der altid stiller med det flotte hjemmebag også selvfølgelig
de altid venlige hjælpere i køkkenet, tak for hjælpen til jer alle.
 Vores Kræmmerloft har gennem de sidste 2½ år manglet afregning
vedrørende strømforbruget på gården i Hvissinge Trods flere henvendelser
fra Hovedbestyrelsen for at få bragt elregningen i orden, er det først nu
lykkedes at få bragt orden i regnskabet. Vi har nu fået en aftale vedrørende
afregning ved årets start.
 I Formandskabet besluttede vi i september 2016, at bestille nye 25 og 50
årsjubilæums- og æresnåle, som vi forventede skulle være i hus til vores 85
års fødselsdagsfest i maj 2017. Efter ca. ½ års skriverier og rettelser, nåede
vi lige at få nålene hjem i april 2017. Klubben råder nu over et pænt antal
nåle, som er klar til uddeling ved IF32´s foreningers jubilæer m.m. til glæde
for foreningernes medlemmer.
 Hovedbestyrelsen afholdt d. 15. marts hjertestarterkursus i Glostrup Hallen,
hvor Michael Simonsen var kursusleder. Et godt og velbesøgt kursus for alle
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foreningens medlemmer. 30 personer mødte op og fik en fin instruktion for
brug af hjertestarteren, som er sat op i vores klubhus og i Glostrup Hallen.
 IF32 Livslang Idræt fik ny formand ved deres årlige generalforsamling.
Velkommen til Per Sørensen, som ud over det nye hverv er næstformand i
Hovedbestyrelsen. Da Per på vores Formandskabsmøder ikke kan varetage
begge foreninger, har Livslang Idræt valgt, at klubbens næstformand og
sekretær indtræder i Formandskabet som fast medlem. Vi håber på et godt
samarbejde med Lone Egstrup.
 IF32 Hovedbestyrelse var vært ved G.S.I.’s julefrokost i december. En fin
frokost med igen flinke og søde medhjælpere i køkkenet, som hjalp med
både indkøb, madlavning, m.m. Dejligt at vi på den måde kan vise vores
dejlige klubhus til andre foreninger i Glostrup. Stor tak til alle hjælpere.
 På repræsentantskabsmødet for 2 år siden blev der drøftet vedtægter for
Aktivitetsudvalget. Ved sidste repræsentantskabsmøde manglede få
procedurer, underskrifter med banken. Nu er alle formaliteter på plads og
dejligt, at vi nu også kan sige, at vi har fået den sag i orden.
Aktiviteter:
Juletræ 2016
Juletræsgruppen består af Jette Jensen Motion & Trivsel, Lene Sørensen Bowling,
Jytte Karlsson Gymnastik samt Inger Petersen Hovedbestyrelsen. Udvalget
arbejder fra september til februar for at få dette arrangement op at stå.
Juletræet var fastsat til søndag d. 5. december. Ved festen deltog 92 børn og 103
voksne. Dette var lidt færre børn og voksne end sidste år. Det bør kunne gøres
bedre ude i IF32´s foreninger. Udvalget vil gerne indskærpe, at der gøres mere for
at få dette arrangement til at køre bedre. Vi mener, at nogle foreninger sagtens
kan gøre mere end blot at sætte opslaget på foreningernes hjemmesider. Det
fortjener Juletræsudvalget og vores medlemmer. Dette er derfor et stort opråb fra
juletræsudvalgets om, at der gøres en ekstra indsats til december.
Efter dette lille opråb kan jeg berette, at sidste års juletræsfest var en dejlig
oplevelse for dem der deltog. Alle havde en dejlig eftermiddag med Lucia-optog,
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julemand og kone, trylleri, dans om træet, Lisbeth og Knud, som hjalp os med at
synge julen ind. Senere fik vi også delt godteposer og sodavand ud, alt i alt, som et
rigtig dejligt juletræ skal afholdes.
Julemanden og hans kone med hjælpere var de samme som sidste år, men de
havde udskiftet programmet til stor glæde for både børn og voksne.
Økonomisk var arrangementet en succes. Der var et lille underskud på ca. 500,- kr.
Juletræsudvalget vil sige en stor tak til Gamle Drenge, som støtter festen. Uden
deres hjælp ville vi i stedet for overskud komme ud med et større underskud.
Der bliver lagt et meget stort frivilligt arbejde ved tilrettelæggelsen af vores årlige
juletræ, ikke mindst de frivillige hjælpere på selve dagen, alle løber stærkt. Jeg vil
gerne her bringe en stor tak til hjælpere på selve dagen, for et god indsats. Uden
Jeres hjælp, kunne vi fire ikke arrangere en sådan dag.
Vil Repræsentantskabet bringe en stor tak med hjem til dem i Jeres forening, som
hjalp til ved julefesten.
Der er allerede lagt billet ind på dette års juletræ, som løber af stablen søndag d.
10. december 2017.
Nytårskur
Årets store nytårsfest blev igen i år en stor succes, hvor ca. 90 personer deltog. Et
antal, som ligger ret stabilt hvert år mellem 90 –100 personer. Det lave antal i år
skyldes, at vi manglede opbakning fra både boksning og fodbold. Selv om begge
foreninger havde gode grunde til ikke at deltage i år, vil vi med glæde gerne se
dem være med ved Nytårskuren 2018.
Ellers kan Hovedbestyrelsen kun udtrykke glæde over at se, hvordan de øvrige
foreninger bakker talstærkt op om arrangementet. Det er en fantastisk lejlighed til
at mødes på kryds og tværs af foreningerne, og en god mulighed for at lære
bestyrelserne at kende i alle vores andre foreninger. Desuden er det også en
festlig måde at kunne hædre personer fra alle foreninger, som gør en forskel i
hverdagen.
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Vi havde vores gode ”husorkester” Renato og Degnen til at spille, og de gjorde det
endnu engang rigtig godt. De satte liv i festen på en positiv måde, og dansegulvet
var fyldt som sædvanlig.
Maden var i år, i lighed med de sidste 3 år, blev leveret af ”Kokken & Jomfruen” og
var, som sædvanlig, god og veltillavet buffet.
Økonomisk gik festen trods det mindre antal deltagere godt. Resultatet viste, at vi
kom ud med et underskud på 5.385,- kr.
For de af Jer, som har været inde på vores hjemmeside, er det ikke nogen
overraskelse, hvem der modtog årets store priser, men jeg vil dog alligevel her
gerne lykønske Jer med årets priser i 2016, som gik til:
Vores fornemste pris KNUD SØRENSENS MINDEPRIS gik til:
Rita Mortensen, IF32 Motion & Trivsel
Årets IFér:

Marianne Steen Pedersen, Petanque IF32

Årets Oskar:

Lone Egstrup, IF32 Livslang Idræt

Årets Møller:

Erik Rybtke , IF32 Gymnastik

Stort og velfortjent tillykke fra Hovedbestyrelsen skal lyde til de 4 prismodtagere.
Hovedbestyrelsen håber på stort fremmøde, når der igen indkaldes til Nytårskur d.
2. februar 2018. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi glæder os til at se Jer
alle.
Kræmmerloft
Kræmmerloftet har igen i år været åbent den 1. søndag i de fleste måneder af året
og været godt besøgt. Dejligt at vi stadig har Perle og Søren ude på gården. De gør
et fantastisk stort arbejde, og deres hjælp og støtte til IF32 er en fantastisk hjælp
til den daglige drift. Vi siger Jer mange tak for Jeres store indsats.
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Nu da vi har fået afsluttet den længevarende disput med Glostrup Kommune
vedrørende strømforbruget, ser vi frem til det nye år med spænding. Den støtte,
som Perle og Sørens arbejde har givet klubben, er vi i HB fantastisk glade for. Så
endnu engang tak for Jeres indsats.
IF32 85 års fødselsdag.
Lørdag d. 5. maj kunne vi så fejre vores 85 års fødselsdag. En fest
Hovedbestyrelsen havde set hen til og arbejdet på i hele 2016 og 17.
Foreningernes opbakning til festen kan vi igen beklage. Vi måtte endnu engang
undvære både Boksning og Fodbold. Jeg vil gerne være positiv, og det har jeg også
mange gode grunde til at være, når jeg ser på vores øvrige foreningers opbakning,
som var talrigt repræsenteret, men det ville havde været rart hvis alle havde
været med.
Aftenens overraskelse stod IF32 Gamle Drenge for, idet de havde en gaveregn med
til alle vores foreninger, et fantastisk flot pengebeløb uddelte formanden Ole
Pedersen til formændene for alle IF32 Foreninger, som blev kaldt op een for een.
Igen kan vi kun takke og været målløse over den generøsitet, som IF32 Gamle
Drenge står for.
Festen forløb godt. Vi havde bestilt maden fra Catering Gaudium og har fået
megen ros fra medlemmer og bestyrelser for den.
Med hensyn til musikken, havde Hovedbestyrelsen allerede i 2015 skrevet
kontrakt med Butterflies. Flere af vore foreningers medlemmer havde kendskab til
Butterflies, og vi havde en god fornemmelse af, at alle ville bakke op. På den
baggrund var det heller ikke svært for HB, at skrive kontrakten under allerede i
2015. Vi vidste på forhånd, at det ville blive en succes, hvad det også blev.
En dejlig fest med masser af godt humør, festlig fællessang ”POMP AND
CIRCUMSTANCES”, som altid er en festlig melodi ved sådanne fester.
Økonomisk var festen også en succes, idet Hovedbestyrelsen havde ansøgt IF32
Gamle Drenge om et tilskud, som blev gavmildt bevilliget, idet vi modtog 20.000,28. juni 2017
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kr. Det resulterede i, at vi kunne afholde festen for en billetpris på 200,- kr. Denne
pris var et must for Hovedbestyrelsen, da det var vigtigt at holde prisen nede, så
det ikke skulle afholde nogen fra at kunne deltage. Desuden havde vi i prisen
inkluderet ½ fl. vin, samt velkomstdrink og kaffe m.m.
Klubhuset
Klubhuset har igen i år været godt besøgt. Dog har vi måttet holde lukket på
mandage i vintersæsonen, da der var så få, der besøgte huset, at det ikke kunne
svare sig at holde det åbent, men vi er nu på fuld bemanding alle dage.
Vi arbejder til stadighed med at gøre vores klubhus så hyggeligt som muligt, og i år
er det ingen undtagelse.
Mandag d. 22. maj havde klubhusudvalget indkaldt medlemmer af Livslang Idræt
pr. SMS til fælles havearbejde, med start fra morgenstunden. Der blev serveret
morgenmad, og derefter gik medlemmerne i gang med malerarbejde, havearbejde
m.m. Et meget flot arbejde blev udført, og vi i Hovedbestyrelsen vil gerne sige tak
til de medlemmer, som brugte 5-6 timer på projektet.
Kølerummet er også blevet renoveret. Kompressoren i kølerummet fiksede Per
ved hjælp at en forhenværende montør, der kunne reparerer kompressoren. Så i
stedet for at købe en ny til et stort beløb, kunne vi nøjes med 2.000,- kr. Huset har
nu også fået mulighed for indkøb i INCO, så vi nu både kan handle i MEAT
MARKET, Dagrofa og INCO.
Huset bliver aldrig færdigt, der vil hele tiden komme nye projekter, og udvalget
arbejder ufortrødent videre, for at gøre huset så hyggeligt og funktionelt som
muligt.
Besætningsmæssigt kører huset upåklageligt. Der har været en pæn omsætning.
Besøgstallet er støt stigende, som i sidste ende resulterer i et overskud til de
foreninger, som stiller personale til rådighed.
Forventningsafstemningsmøde med Glostrup Idrætspark
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Da vi ikke umiddelbart har nogle projekter med Idrætsparkens personale, har vi
takket nej til det årlige møde, som Glostrup Hallen inviterer til. Vi har i stedet en
aftale om, at vi løbende taler sammen gennem hele året.
”IF32 Gamle Drenges Ungdomsstøtte”
”IF32 Gamle Drenges Ungdomsstøtte” fik ved festen også en gevaldig
saltvandsindsprøjtning. Gamle Drenge donerede ved 85 års festen, 1.260.000,00
kr. til ungdomsarbejdet i IF32, og med det opsving, som forventes i de kommende
år på investeringsmarkedet, så ser foreningernes kommende ungdomsstøtte lys
ud. Der må bestemt kunne blive et fint udbytte til uddeling blandt foreningerne.
Forretningsudvalget har den 6. juni haft møde vedrørende udbetalingerne af
støtte til arbejdet for ungdommen i vore foreninger.
Der er fire ansøgere fra IF32 ungdomsafdelinger nemlig fodbold, gymnastik,
bowling og boksning, som har ansøgt ”IF32 Gamle Drenges Ungdomsstøtte”.
Der har endnu ikke været afholdt møde om udbetaling, idet udvalget først har haft
møde i sidste uge.
Tak til Glostrup Kommune, IF32 Gamle Drenge, bestyrelser m.m.
”Gamle Drenge” er den faste støtte til vores ungdom, og vi siger Jer tak for året og
donationerne, som ungdommen har modtaget. Vi er stolte og glade for Jeres
interesse, støtte og samarbejde.
Tak skal også lyde fra Juletræsudvalget for en altid stor økonomisk hjælp til IF32´s
juletræ.
I bedes bringe en tak med hjem til alle i ”IF32 Gamle Drenge”.
Formændene i foreningerne samt andre mødedeltagere vil jeg også takke for et
godt og positivt samarbejde. Det er rart at have Jer som sparringspartnere. Vore
møder har været holdt i en positiv ånd til gavn for alle vore medlemmer i
foreningerne.
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Tak til Glostrup Kommune og Glostrup Hallen for et positivt samarbejde, som altid
forløber i en god og velvillig atmosfære. Tak til Michael Simonsen for hjælp til alt,
hvad der presser sig på i huset og i IF32´s foreninger. Ikke mindst siger vi tak for
velvillighed ved vores 85 års fødselsdag til Michael Simonsen, der som altid er en
stor støtte for IF32.
HB deltager i Glostrup Samvirkende Idrætsforeningers møder i den udstrækning, vi
har mulighed for det.
Det er på G.S.I. møderne vi har mulighed for at fremme vores synspunkter, og her
kan vi få sager igennem det politiske system.
Igen i januar var det en stor glæde at se IF32 Gymnastik og IF32 Bowling ved
Glostrup Kommunes årlige idrætshædring.
Til slut vil jeg ønske alle et nyt godt sportsår. Hovedbestyrelsen ser med glæde og
forventning frem til den nye sæson, hvor der igen vil være mange spændende
opgaver og fremtidsvisioner til gavn og glæde for IF32.
Hovedforeningens målsætning for 2017/18.
Vores målsætninger for de kommen år er:





Fortsat renovering og bevarelse af Klubhuset
Fortsat udarbejdelse af forretningsordenen
Kræmmerloftet
Visioner for fremtidigt samarbejde foreningerne imellem

P.B.V.
Inger Petersen/
Hovedformand.
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