IF32 Hovedforening

Repræsentantskabsmødet d. 28. juni 2018
Hovedbestyrelsens skriftlige beretning for 2017-2018
Indledning:
I beretningen for 2017-2018 skal der lyde en stor tak til Formandskabet, for et godt
samarbejde og et flot fremmøde til vores møder.
Vi har igen i år fået arbejdet gode beslutninger igennem Formandskabet. Desuden
har vi traditionen tro, afholdt vores årlige juletræsfest og nytårsfest. Det har været
nogle dejlige og festlige indslag gennem året. Dette vil jeg komme ind på senere.
Vi har igen i år fået bundet en del løse ender sammen.
I repræsentantskabsåret 2017-2018 har vi kunnet fejre en del medlemmers runde
fødselsdage m.m. med en lille erkendtlighed.
 IF32 Hovedbestyrelse har afholdt 4 matineer i klubhuset. I september og
november 2017 samt januar og april 2018. Der har været flot fremmøde til
alle 4 arrangementer. Dette skyldes ikke mindst vores lokale orkester
Renato og Degnen samt ikke at forglemme de faste hjælpere, der altid stiller
op når der skal afholdes disse arrangementer, tak for hjælpen til jer alle.
 Det er med stor glæde at IF32 Gamle Drenge er kommet tilbage til Klubhuset
på Stadionvej. Det er selvfølgelig en bedt, at de har måttet opgive deres
selvstændige residens i Glostrup bymidte efter så mange år og desuden
brugt et anseligt beløb på vedligeholdelse på Kommunens hus, men når ikke
det kan være anderledes, så siger vi et stort velkommen til Gamle Drenge
inden for IF32´s mure.
 Vi modtog forespørgsel fra IF32 Gamle Drenge vedrørende professionelle
telegrammer når vi skulle begave medlemmer, dette har været i udvalg i
Formandskabet, IF32´s foreninger har godkendt et forslag, som Inger og
John fra IF32 Gymnastik havde udarbejdet, disse er nu trykt i 200
eksemplarer og ligger til disposition i Hovedforeningens skab i mødelokalet.
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 I april modtog Hovedbestyrelsen en forsigtig anmodning fra Janni Colt og
Tina Lindskov Larsen, som er henholdsvis spiller og træner i AG Håndbold
vedrørende optagelse i IF32. Hovedbestyrelsen havde dette op på et internt
møde i HB og senere havde vi et møde med de to kvinder i klubhuset, som
argumenterede godt for sig med gode begrundelser for deres eventuelle
optagelse i IF32. D. 14. marts havde Hovedbestyrelsen inviteret Janni og
Tina til en snak i Formandskabet, hvor de redegjorde lige så fint med gode
argumenter hvorfor de ønskede deres optagelse i IF32. Dette er nu
udmundet i en ansøgning på det førstkommende Repræsentantskabsmøde,
dette skal derfor besluttes i dag under punkt 6. indkomne forslag.
 IF32´s foreninger var fint repræsenteret ved G.I.C 100 års jubilæum, dejligt
at se en fin opbakning ved et sådant arrangement. IF32 havde medbragt en
stor check på 2.250,- fra alle IF32 foreninger.
 Vi har siden november 2017, hvor Hovedbestyrelsen modtag en mail fra
Henrik Hegelund Andersen, at IF32 boksning havde stillet klubben på Stand
by, grundet klubbens svære situation med hensyn til at få besat pladserne i
bestyrelsen, man ville prøve at arbejde videre på at få en bestyrelse op at
stå. Hovedbestyrelsen har samarbejdet med Henrik over foråret. Sidste nyt
er at Per Sørensen, måske kan rekrutterer personer til foreningen, dette
arbejdes der på for øjeblikket.
 25. maj 2018 trådte ny EU lov i kraft.
Persondatabeskyttelsesforordningen som den kaldes, er en lov som skal
beskytte personer mod misbrug af egne data. Hovedbestyrelsen har
arbejdet med denne nye forordning vedrørende implementeringen i vores
foreninger, desuden har vi haft emnet op i G.S.I., det er desværre kun er
blevet ved snakken.
Hovedbestyrelsen tog herefter emnet op i Formandskabet.
Hovedbestyrelsen har prøvet at få en af vores store Idrætsorganisationer til
at afholde et seminar for alle IF32s foreninger, dette mislykkedes da
organisationerne kun går ud til de foreninger, som er medlem i deres egne
organisationer. Sluttelig er det blevet sådan, at hver IF32 forening selv har
måttet udarbejde procedure for deres egen forening, Det er med glæde at
jeg har kunnet konstaterer at flere at IF32s foreninger er enten i gang eller
færdig med arbejdet. Hovedbestyrelsens har sendt ud til de personer, som vi
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har data på og forordningen kan ses på Hovedforeningens hjemmeside
www.IF32.dk, hvor John Frandsen sørger for løbende opdatering. En stor tak
til vores webmaster, dejligt at men altid kan regne med ham.
 I det forløbne år har vi også haft den glæde, at Marianne Steen Pedersen er
blevet valgt til Brugerbestyrelsen i Glostrup Kommune. Klubben kan nu glæde
sig over at have 3 medlemmer i Brugerbestyrelsen, nemlig Tommy Karlsson
(gymnastik) Marianne (petanque) Henrik Kahr (fodbold), i Fordelingsudvalget er
vi begunstiget med at have Tommy Karlsson (gymnastik) siddende. Flot at vi kan
være repræsenteret i så vigtige udvalg. Tak til alle tre.

Aktiviteter:
Juletræ 2017
Juletræsgruppen består af Jette Jensen Motion & Trivsel, Lene Sørensen Livslang
Idræt, 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. 10. december. Ved festen deltog 84 børn og 114
voksne. Dette var lidt færre børn men flere 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 2018.
Økonomisk var arrangementet en succes. Der var et lille underskud på ca. 38,- 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,
desuden vil vi gerne takke Glarmester/tømmerfirmaet Søren Lind Sørensen for et
meget flot sponsortilskud til juletræsfesten.
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 en god indsats. Uden
Jeres hjælp, kunne vi fire ikke arrangere en sådan dag.
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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.
9. december 2018.
Nytårskur
Årets store nytårsfest blev på trods af det svage fremmøde en succes, hvor ca. 68
personer deltog. Et antal, som ligger noget under det man kunne forvente, dette
skyldes at vores boksere samt fodbold ikke deltog i festen. Hovedformanden
havde kommentarer på det førstkommende Formandsmøde, om man skulle
tænke i andre baner, f.eks. ændrer til en Nytårsreception i stedet for, dette
ønskede de resterende foreninger absolut ikke. Mit ønske er så, at alle vil bakke
op om festen i 2019, det er trods alt et stort arbejde der bliver lagt i et sådan
arrangement. Selv om begge foreninger havde gode grunde til ikke at deltage i år,
vil vi med glæde gerne se dem være med ved Nytårskuren 2019.
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.
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 4 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 mindre underskud.
Ved evalueringen for festen på det førstkommende Formandsmøde, var der kun
roser fra formændene i sær for den gode mad.
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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 2017, som gik til:
Vores fornemste pris KNUD SØRENSENS MINDEPRIS gik til:
Blev ikke uddelt i år. (ingen ansøgere).
Årets IFér:

Lars Sørensen (klubhuset)

Årets Oskar:

Thomas Fich Pedersen (IF32 Petanque)

Årets Møller:

Ib Clasen, IF32 (Indkøber)

IF32 fik desuden 2 nye Æresmedlemmer ved denne festlige lejlighed.
Helge Wagner fra IF32 fodbold samt Anni Borgstrøm IF32 Kræmmermarked der
hører under IF32 Hovedforeningen.
Stort og velfortjent tillykke fra Hovedbestyrelsen skal lyde til alle prismodtagere.
Hovedbestyrelsen håber på stort fremmøde, når der igen indkaldes til Nytårskur d.
1. februar 2019. 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.
Klubhuset
Klubhuset har igen i år været godt besøgt.
Ernst Heise har desværre måttet sige stop med at føre regnskabet, som nu er
overgået til Lone Egstrup pr. 1. januar 2019. Velkommen til Lone.
Hovedbestyrelsen vil gerne sige Ernst Tusind tak for hans store indsats for hans
arbejdet for klubhuset, og håber stadig at se ham i klubhuset i tiden fremover.
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Vi arbejder til stadighed med at gøre vores klubhus bedre og så hyggeligt som
muligt, og i år er det ingen undtagelse. Hovedforeningen har indkøbt en ny
projekter til fællesrummet til 4.000,- kr., da den gamle ikke kunne mere.
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
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.
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.
I bedes bringe en tak med hjem til alle i ”IF32 Gamle Drenge”.
Tak skal også lyde fra Juletræsudvalget for en altid stor økonomisk hjælp til IF32´s
juletræ.
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.
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.
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Igen i januar var det en stor glæde at se IF32 Gymnastik og IF32 Bowling IF32
Fodbold 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 2018/19.
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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