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Korning Tennisklub 
Idræts- 

foreninger 
Leif B. Præsius Ibp@horsens.dk  30. august 2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Nej At medlemstallet er stabilt At holde banen fri fra alger Ingen kursus 

Aale Hjortsvang film og 

ungdomsklub 

Øvrige 

foreninger 
Brian Christensen 

tina- 

brian@live.dk  
25-05-2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Nej At medlemstallet stadig er stabilt 

At blive ved med at have medlemstilgang eller 

et stabilt medlemstal 
Ingen kurser 

Vedlagt er årsberetningen: Åle d. 25/5-16 Hermed en 

beretning om hvad vi har fortaget os i Åle-Hjortsvang film 

og ungdomsklub i sæsonen 2015/2016 år. Vi startede 

sæsonen op med at holde et orienterende møde hvor vi 

planlagde sæsonen fremadrettet med diverse aktiviteter og 

vagtplan. For de fremmødte på mødet fordelte vi vores 

poster mellem hinanden. VI lagde ud med første klubaften 

d.21/10-15. Vi afholdt alm. klubaftner om onsdagen frem til 

jul hvor vi juleklippede og holdt afslutning. I 2016 år har vi 

ud over alm. klubaftner haft afholdt Diskoaften 

Hudplejeaften bolchekogning samt været på afslutningstur 

til Silkeborg skøjtehal med efterfølgende besøg på 

Mcdonalds. Vi sluttede sæsonen 2015/2016 år af med 

sodavand og flødeboller på den sidste klubaften d. 16/3- 

2016. Filmklubben har afholdt 4 filmeftermiddage samt en 

tur til Klovborg Kino i indeværende sæson. På klubbens 

vegne Anders og Brian. 

Handicapidræt i Uldum 

HIU 

Idræts- 

foreninger 
Finn Kobberholm 

hiu@fiberpost.d 

k 
15.maj 2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

Hver torsdag året rundt mødes ca 50 til 70 

fysisk og psykisk udviklingshæmmede til idræt. 

Flere har deltaget i idrætten i 27 år - siden 

starten I Vi har lukket for tilmelding idet vi ikke 

kan rumme flere. Vi giver en række borgere et 

socialt og sportsligt tilbud de ikke kan få andre 

steder indenfor 60 km. 

Alle instruktører har deltaget i HIU i mellem 5 

til 25 år. Allerer udd pædagoger med særlig 

interesse og træner gerning bag sig. Alle er 

mellem 50 og 60 år og både alder motivation 

og styrke giver udfordringer. 

intern undervisning. 

Rårup GIF 
Idræts- 

foreninger 

Flemming 

Fredskilde 

fredskilde.raarup 

@privat.dk 
16-05-2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

Afholdelse af Jyske Mesterskaber i Indefodbold 

U19 Herre. Afvikling af Traktortræk ifb. med 

sommerfest i Rårup 

Det er at bibeholde holdsport som fodbold. 

Holdsport er på hastigt tilbagegang også i 

Rårup. Der er kun børnefodbold tilbage i 

foreningen - ingen unge seniorer eller oldboys 

mere. 

Relativt lavt.. Vi heri 2016 tilmeldt os 

foreningskursus hos DGi 

Regnskab fremsendes pr. mail til Inger Slumstrup. Stor 

tilfredshed med at haltimer er blevet gratis i Hedensted 

Kommune. Er spændt på hvordan kridtning af Fodboldbaner 

vil fungere i denne sæson... 

Stjerneklubben 

Hedensted 

Øvrige 

foreninger 
Diana Christensen 

daviddiana@priv 

at.dk 
13.05.16 

Medlemstallet er 

stabilt 
la 

At 4 ung-ledere frivilligt har meldt sig til at 

hjælpe i klubben. Det er 4 piger i alderen 11-15 

år. Selv om de ikke kan påtage sig et stort 

ansvar i forbindelse med planlægningen er det 

en kæmpe hjælp at have den ekstra hånd til et 

uroligt barn servering af forfriskning en kreativ 

aktivitet o. lign. 

Vi kunne godt bruge en voksen leder mere så 

jeg ikke står alene med al planlægning. 

Vi mødes alle mandag eftermiddage 16.30- 

17.45 undtagen helligdage og ferier. (se evt. 

programmet på www.hedenstedim.dk  under 

&quot;aktiviteter&quot;) Programmet består 

af en forfriskning en kort bibelfortælling og en 

aktivitet. Aktiviteten kan være leg kreativ 

udfoldelse ture m.m. Vi har også et børneråd 

bestående af 3 skolebørn fra klubben som står 

for at arrangere en klubdag. Børnerådet er på 

valg hvert år til klubbens generalforsamling. 

Ølholm Boldklub 
Idræts- 

foreninger 
Erik Vinstrup 

erik.vinstrup@h 

otmail.dk 
8-5 2016 

Medlemstallet er 

faldende 
Nej 

Vi har startet Håndbold op for 2 år siden og det 

har udviklet sig fra at være et hold til over 30 

spillere fordelt på flere årgange. Så har vi held 

med de pengegivende arrangementer vi 

afholder de gør vi kan få nye og spændende 

redskaber til bla. Gymnastik og kontingentet 

kan holdes på et fair niveau. 

Det er nok den nye skolereform vi kan se flere 

der ikke har overskud til dyrke idræt efter 

skole. Og så er vi også ramt på de ældste 

årgange da de skal på efterskole mange af dem 

så er det svært for holdsport. 

Lidt mindre end sidste år men alle har 

muligheden for kursus hvis de ønsker det. 

De grønne pigespejder 

&. KFUM-Spejderne i 

Løsning 

Idebetonet 

foreninger 

Niels Jørgen 

Nielsen 
njn@lafnet.dk  02-05-2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

At vi har kunne fastholde vores medlemstal og 

har en stigende interesse hos de mindste 

spejdere (familiespejder) 

Vores største udfordring er at få nye leder. Vi 

er heldige med at den vi har bare bliver ved og 

ved. Men det er en alvorlig udfordring, 

Vi er heldige at have en lille gruppe piger der er 

meget Interesseret let tage på kursus. Og der 

har været flittige i 2015 
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øvrige bemærkninger 

Hedensted & Omegns 

Rideklub 

Øvrige 

foreninger 
Mia Holm Rodding 

bogholderi@hed 

enstedrideklub.d 

k 

01.05.2016 
Medlemstallet er 

stabilt 
Nej At vi igen i år har lavet et positivt resultat 

Helt klart økonomien. Det koster alvorligt 

mange penge at drive en rideklub og vil vi 

fortsat have de store stævner der giver et godt 

overskud er vi afhængige af at baner og 

faciliteter holdes 1 en god stand. Slækker vi på 

det får vi ikke stævnerne og dermed ikke 

overskuddet. 

Det har været bedre end tidligere år - så 

fremgang her. 

Bjerre Herreds Tennis 

og Petanqueklub 

Idræts- 

foreninger 
Anders vognsen aev@tdcadsl.dk  01.05.2016 

Medlemstallet er 

faldende 
Ja 

Vi opnåede en sponsoraftale. Bjerre Open 

Petanqueturnering i samarbejde med DGI. 

60deltagere. løvrigt var der ikke succeser 

udover almindelig glæde over spillet. 

Økonomi. Klubhus i meget dårlig stand ikke 

økonomi til større vedligehold. Store udgifter 

til forbrugsafgifter og vigende medlemstal med 

deraf følgende mindre kontingentindtægter. 

Hvordan rekruttere nye medlemmer? 

Lavt. Jeg mener ikke der er nogle der i årets løb 

har deltaget på kurser. 

Vi har netop afholdt generalforsamling d.30.4. Der er sket 

udskiftning i bestyrelsen Referat vil blive fremsendt 

sammen med Regnskabet til kommunen. 

Gludskytteforening 
Idræts- 

foreninger 

Jens Jørgen 

Jensen 

j.j.jensen@ofir.d 

k 
29-04-2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

Det må være skoleskydning da det har givet en 

del nye medlemmer. 
det er nok at få flere frivillige ind i foreningen meget lavt. 

Rask Mølle og Omegns 

Idrætsforening 

Idræts- 

foreninger 
Mette Knudsen 

Bogholderi@ras 

k-molle.dk  
28-04-2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

Vi har en badminton afdeling i forrygende 

udvikling. Med mange unge mennesker og en 

talent afdeling som tager ud til stævner og 

klarer sig rigtig godt. 

At finde frivillige hjælpere. Lige fra de tunge 

trænerposter/bestyrelsesposter til små 

håndsrækninger på et par timer. Svært at finde 

ildsjæle... 

Som det plejer. Vores gymnastik afdeling er 

flittig til at tage på kursus andre kommer ikke 

afsted. 

Barrit spejder 
Øvrige 

foreninger 
Erling Petersen eup@get2net.dk  28-04-2016 

Medlemstallet er 

faldende 
Ja en juletur for alle spejder Holde på medlemmer har haft en på kursus 

Løsning Bokseklub 
Idræts- 

foreninger 

Karsten René 

Christensen 
ellak@live.dk  27-04-2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

Det må så absolut være at vilden netop 

afsluttede sæson har bokset flere kampe end vi 

har gjort de sidste fire fem år og det skyldes 

først og fremmest at vi har haft flere boksere 

end tidligere. Endvidere må det også siges at 

have været en succes at vi har formået at 

stable en ny bestyrelse på benene efter der 

pludselig sprang tre bestyrelses medlemmer 

fra før denne sæson. 

Det er nok at bibeholde de helt unge så derfor 

har vi taget initiativ til at starte et 

ungdomshold op fra næste sæson. Et hold der 

udelukkende består af de 10 til 16 årige som 

træner i en lukket gruppe og har to trænere 

tilknyttet fast. 

Vi har haft tilmeldt to på kursus (bokse-fitness) 

men pga. for få tilmeldinger blev det desværre 

ikke til noget. 

Hornsyld Bridgeklub 
Øvrige 

foreninger 
Gert Friis 

gertfrlis@jafnet. 

dk 
27. april 2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Nej 

Vi har haft undervisning for nye bridgespillere 

fra primo september til ultimo april - og der 

startede i alt 12 nye spillere men 4 faldte fra i 

løbet af året og dermed var der 8 som 

gennemførte og som fortsætter som spillere 

fra den nye sæson. 

At få nogle yngre medlemmer. Der har ikke været kurser i år. 

KFUM Spejderne Stouby 
Øvrige 

foreninger 
Dina Kjerkegaard 

dina@kjerkegaar 

d.dk 
26.04.2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

Vi har afholdt / været på en del gode ture / 

lejre i løbet af året. Bl.a, en fantastisk tur med 

troppen (6.-9.kl.) til Sverige i uge 27. 

At skaffe de fornødne frivillige / ledere der skal 

til for at udfordre 50 børn... At skaffe de 

fornødne økonomiske ressourcer til drift og 

vedligehold af spejderhytten og samtidig have 

penge til spejderarbejdet. 

Meget lavt. De kurser vi forventede at deltage i 

blev aflyst. 

Glud Aftenskole Aftenskoler Margit Lund 
Bent.margit@liv 

e.dk 
25. april 2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Nej 

At alle næsten medlemmer møder op til hver 

undervisningstime. 
De mange skemaer der skal udfyldes. som nævnt næsten 100% fremmøde. 
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Klippehulen - Øster 

Snede lille børneklub 

Idetonet 

foreninger 

Linda 

Bech/Pernille 

Nielsen 

ulrich bech@ho _ 
tmail.com  

19.04.2016 
Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

opleve glæden ved at lave klub for børnene se 

deres engagement og have et godt samarbejde 

mellem lederne. 

finde ledere der har mulighed for at være en 

del af lederteamet. 

på samme niveau som de andre år vi bruger et 

materiale fra &quot;Danmarks folkekirkelige 

søndagsskoler&quot;. 

Klub Klippen - Øster 

Snede store børneklub 

Iclbetonet 

foreninger 

Linda Bech/Astrid 

Berg 

ulrich_bech@ho 

tmail.com  
19.04.2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

opleve glæden ved at lave klub for børnene se 

deres engagement og have et godt samarbejde 

mellem lederne. 

finde ledere der har mulighed for at være en 

del af lederteamet. 

på samme niveau som de andre år vi bruger et 

materiale fra &quot;Danmarks folkekirkelige 

søndagsskoler&quot;. 

Øster Snede Juniorklub 
Iclbetonet 

foreninger 

Linda Bech/Anna 

Kathrine 

Kristensen 

ulrich bech@ho _ 
tmail.com  

19.04.2016 
Medlemstallet er 

stabilt 
Nej Krybbespil fastelavn bowling Jeg kan ikke se de store udfordringer lige nu. Vi har ikke været på kursus i år. Vi har en super god klub med mange søde børn. 

Sportssammenslutninge 

n Skjold 

Idræts- 

foreninger 
Keld Jørgensen 

keld@skjoldnet. 

dk 
18.04.2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

Sportslig har det været et godt år hvilket 

gælder alle vores afdelinger. Vi har fået krolf 

med ind i foreningen og vi håber at det bliver 

en stor gevinst for begge parter. Må sige at vi 

med ældre idræt og krolf har rigtig godt fat i en 

aldersgruppe som ellers ikke kommer så meget 

i foreningen. Det store samarbejde med vores 

sponsorer og især Dagli Brugsen Glud har 

været en kæmpe succes. Uden sponsorer var 

der ingen idrætsforening. Og så samarbejdet 

med Støtteforeningen Skjolds venner og 

Sponsor udvalget giver for alvor bonus nu. 

En stor udfordring er at skaffe frivillige så vi har 

folk nok til at holde foreningen kørende. Det 

være sig rent sportslig på udvalgs niveau og så 

vi har folk nok til de arrangementer der nu en 

gang skal til for at få penge i kassen, 

Likviditeten er noget vi har meget focus på så 

den skal der arbejdes benhård på så vi kan 

blive ved med at tilbyde vores medlemmer de 

bedste vilkår og muligheder. 

Det har ikke været højt nok men det er svært 

for de frivillige skal jo også passe job familie og 

alt muligt andet. 

Uldum Idrætsforening 

(UIF) 

Idræts- 

foreninger 
Anja Tønnes 

anja toennes@h 

otmail.com  
15. april 2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Nej Klub Frivillig Volley Fitness 

at udvilke en god bestyrelse der kan bidrage 

med energi til udvalgene der kan bidrage med 

god energi til trænerne der kan bidrage med 

god energi til dem vi alle er der for - nemlig 

medlemmerne :o) 

godt som de foregående år 
Vi har en god og sund forening vi fortsat skal pleje og 

udvikle på 

Flemming Efterskole 

Gymnastikforening 

Idræts- 

foreninger 
Jakob Rasmussen 

fruensvej8@gma 

il.com  
10-a pr 

Medlemstallet er 

stabilt 
Nej 

Vores første sæson er forløbet uden de store 

problemer tror vi nok 
Mange gymnaster og få kvalificerede trænere. Ringe - kun deltagelse i dommerkursus 

Juelsminde Sejlklub 
Øvrige 

foreninger 
Lone Lysdahl 

forf@juelsminde 

sejlklub.dk  
10.04.16 

Medlemstallet er 

stabilt 
Nej 

Tilgang i junior afdelingen. Flotte resultater 

nationalt og internationalt for surf afdelingen. 

At fastholde vores unge mennesker i sejler 

miljøet. Så de også vender tilbage efter endt 

uddannelse, 

Der har været fremgang på kursussiden. Flere 

deltager i både duelighedbeviser og 

yachtskipper kursus. Derudover har vi haft folk 

på kursus i baneleder frem til det stor DM i 

august. 
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De grønne pigespejdere 

Hedensted Gruppe 

Øvrige 

foreninger 

Mette Bach 

Bendtsen 

mbb@logopaint. 

com  
01.04.2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

Nytårsparade hvor Hedensted var værter 

sammen med Kfum spejderne i Hedensted. En 

dejlig dag hvor man også møder de andre 

spejder i området. Sommerlejr for Troppen 

hvor de var på Tydal centerlejr i Tyskland. 

Sommerlejr for Smutterne hvor de var på 

Prinsesselejr i Tudsdam hytten i Hundslund 

Udfordringsmærketur ved Juelsø hvor de 

byggede tømmerflåder var på svævebane og 

hjemmelavet Glidebane. 

At få nye medlemmer og fastholde de piger der 

er omkring 13-14 år. 

Vi har fået sendt rigtig mange af sted på kursus 

hvilket er helt fantastisk. Alle kommer hjem 

med nye ider og tanker som kan bruge i 

gruppen. Vigtigt er at de piger der kommer af 

sted på kursus også er de piger der fortsætter i 

Gruppen. De bliver klædt på til at være gode 

ledere. 

Vi har en rigtig god spejdergruppe i Hedensted med mange 

skønne piger der gerne vil det at være spejder. 

-Hedensted Juniorklub 
Idaretonet Thyge Thygesen ththygesen@ma  

il.dk  
29.03.2016 

Medlemstallet er 
Ja Trofast fremmøde At skaffe ledere 

Et enkelt internet kursus vedr. 

&q u ot;Conventus&qu ot; 

Formandens beretning: v/ Henning/Kenneth. 7 børn 

begyndte efter sommerferien.Nu er vi oppe på 11--12 

trofaste børn • Børnene dækker alle aldre fra 3.til 7.klasse • 

Fordelingen af børnene er 4 piger og 8 drenge — og der er 

højt humør hver gang • Aktiviteter: Vi har inde og 

udeaktiviteter afhængig af sæson. Der er en temaaften hver 

måned og alle klubaftner afsluttes med en kort andagt. 

Programmet blev kort gennemgået • Vi har en hyggelig 

kageordning hvor børnene på skift bager kage. Den fungerer 

fint — se kagelisten • Forældre er meget villige til at give'en 

hånd med. Fx til særligeaftener eller ifm. kørsel. • Kasserer 

er Thyge • Kontingent: Ændres fremover til 1 gang årligt 

fremfor 2 gange årligt a 100 kr. Ændringen gennemføres 

efter sommerferien. • Sted: Typisk i Missionshuset men 

også i det fri svømmehallen sportshallen etc. • 

Mødetidspunktet er flyttet og forlænget lidt i denne sæson. 

Begynder ret hurtigt efter sommerferien og fortsætter indtil 

juni måned 2016 så sæsonen er lang. Mødetidspunktet er 

nu fra 18.30 til 20.30 og det fungerer rigtig godt. • STOR tak 

til alle lederne og forældre. Vi nyder rigtig meget 

juniorklubben. 

foreninger (kasserer) stabilt 

HLLH - Hedensted- 

Løsning Løbehold 

Idræts- 

foreninger 
Eva Thinggaard 

oline16@hafnet. 

dk 
28-03-2016 

Medlemstallet er 

stigende 
Nej 

Etablering af børneafdeling med mange aktive 

børn og deraf følgende medlemstilgang 

Fastholdelse af nye løbere - samt færre 

deltagere i udenbys motionsløb 

Medlemmer deltaget i kursus for 

ungdomstrænere. Ingen afholdte kurser 

Ønske om lokale til medlemsaktiviteter før/efter løb - evt i 

fællesskab med relateret klun 

Løsning Gymnastik 

Forening 

Idræts- 

foreninger 

Marianne 

Christensen 

Clausmarianne@ 

mail.dk  
15. marts 2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Nej 

Den største succes er selvfølgelig vores 

forårsopvisning - det er højdepunktet for 

foreningen. Men denne sæson har vi vagt at 

afholde generalforsamling inden opvisning/ 

sæsonafslutning så derfor kan jeg ikke berette 

om dette. Men der er jo flere succeer; Vi har 

rigtig god opbakning til vores ledermøder 

hvilket derfor bliver fyldt med god energi og 

samvær på kryds af alder og hold. Vi har nogle 

rigtig store gymnastik/springhold hvilket altid 

er helt fantastisk. OG at vi har fået 

træningstider i boldhallen til de store hold er 

en kæmpe gave for både trænere og børn, 

Flere hold vil faktisk gerne flytte ind i 

boldhallen - som vi jo dog deler med 

badminton der naturligvis også gerne vil 

benytte den. 

Den største udfordring er uden tvivl faciliteter. 

Vi har rigtig mange springgymnaster - men for 

dårlige springfaciliteter til dem. Vi kan mærke 

at når vi har været andre steder at træne fx 

Vesterlund Efterskole så tør børnene prøve 

mange flere spring af og bliver meget 

dygtigere. Når de så kommer hjem i vores egne 

faciliteter igen stopper nogen med de nye 

spring - mens andre fortsætter. Men uden tvivl 

kunne vi udvikle mange flere dygtige springere 

med bedre faciliteter 

VI har ikke haft mange af sted. Nogle kurser er 

blevet aflyst og mange har ikke haft 

tid/overskud til at tage af sted. VI har dog hold 

et lokalt kursus med besøg fra Ølsted 

Gymnastik - hvilket var super godt - og med 

mange lokale trænere på. 

Vi bruger Hedensted Center til vores lokal opvisning - hvor 

vi er op til 1000 publikum. Det er meget svært for os at få 

tildelt en tid - da Hedensted Center prioriterer os lavt. Vi 

&quot;plejer&quot; at have aftalt opvisningsdato flere år 

frem - men pt. ved vi endnu ikke hvornår vi kan få en dag til 

næste sæson. Det synes vi er rigtig træls. 
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Lindved 

Gymnastikforening 

Idræts- 

foreninger 

Lone Bøtker 

Lindskjold 
lobl@tuknet.dk  20160310 

Medlemstallet er 

stigende 
Nej 

Udvikling af håndboldfitness - vi har gode 

velfungerende voksen hold - som noget nyt har 

vi også fået børnehold - vi har haft besøg af 

DGI som gerne vil se på hvad det er vi gør og 

hvorfor det er så godt. Vi har hermed fået børn 

og voksne som ikke plejer at have sin gang i 

Lindved hallen til at dyrke sport. Håndbold 

fitness er sjovt - sundt - og man behøver ikke 

være god til håndbold! Der skal ikke spilles 

kampe og hele kroppen kommer i god form. 

At vi mister vores gymnastiksal til august 2017 Ikke højt.. 

INIellerlIOI ses riele 101 indilusuereuungeti.. VelKUIIIIIIell III ue 

fremmødte. Tak til alle —jeg vil starte med at takke alle jer 

som har været med til at holde hjulene i gang i LG. Alle jer 

som har været aktiv i bestyrelsen i afdelingerne som 

trænere hjælpetrænere— men også en tak til forældre som 

har kørt til kampe —vasket tøj og troligt fulgt kampe og 

bakket op. Tak til Åge for at passe godt på hallen og vores 

omgivelser.. Tak til Berit for hjælp og venlig betjening i 

cafeteriaet. Medlemsstatistik hvor mange er vi. Vi har 

oplevet en stigning i antallet af medlemmer i forhold til 

sidste år. I 2013 var vi 911 brugere af LG — i 2014 var tallet 

811 og i 2015 kom vi op på 968. Udviklinger i de forskellige 

afdelinger 2015 i forhold til 2014; • Badminton fald fra 91 — 

77 • Fodbold stigning fra 139 —172 • Gymnastik stigning fra 

223-301 • Håndbold stigning fra 86-143 • Spinning lille 

stigning fra 244 - 256 Lg's hjemmeside Vi har stadig ikke den 

mest fantastiske hjemmeside men jeg vil opfordre til at hvis 

i kender en( måske et ungt menneske) med gode evner 

inden for oprettelse af spændende hjemmesider så vil vi 

gerne have hjælp. Udnyttelse af haltiderne — er vi peresset 

af skole reformen Vi har i år været meget kreative for at få 

haltiderne til at række —vi kan få det til at hænge sammen 

fordi vi har trænere som kan komme forholdsvis tidligt. Vi 

har benyttet multisalen til yoga og til puls og power — det 

har fungeret— men ikke været optimalt. Halleje fra sæson 

2016/2017 vi skal ikke betale for halleje fra og med 

opstarten af sæson 2016/2017. De penge vi sparer skal 

være med til at sikre billigere kontingent — og derved få 

flere unge som ældre til at dyrke sport i hallen. Ombygning 

af skolen; som mange af jer muligvis ved så skal Lindved 

skole gennemgå en gennemgribende renovering inden for 

ganske kort tid. Det betyder blandt andet at vi mister 

"vores" gymnastiksal. Der er ingen penge i skole bygge 

projektet til at erstatte tabet af gymnastiksalen(som vi er 

meget afhængige af i det vi har langt de fleste gymnastik 

hold der). IV har derfor i LG og i sær i hallens bestyrelse haft 

hovederne i blød for at finde en god alternativ løsning til 

erstatning af gymnastiksalen. Vi talte i første omgang om at 
I 	.11, 	• 	.4; 	,4 	+ 	13.• 	 ' 	a. 	I. 	I' 

Vi talte i første omgang om at lave en tilbygning ud fra det 

multirum, som jeg omtalte lige før (det er skolens gamle 

bibliotek). Men vi er nået frem til en tilbygning til hallen - ud 

mod P-pladsen - så den kommer til at blive en integreret del 

af vores hal. Vi arbejder på en halv hal, med trægulv, og vi 

prøver at få tilbygningen til at blive en multihal - med 

spændende tiltag, springgrav og skillevægge så rummet kan 

opdeles i to, evt. klatrevæg, spejlvæg, mulighed for 

storskærm og foredrag. 

Klakring Idrætsforening 
Idræts- 

foreninger 
Pia Mouridtsen pia@mou.nu  09-03-2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja Tilgang af udvalgsmedlemmer Fastholdelse af trænere Nedadgående intet 

DOS -Juelsminde 

Gruppe 

Idetonet 

foreninger 
Pia G. Mouridtsen pia@mou.nu  09-03-2016 

Medlemstallet er 

stigende 
Nej 

Stigende medlemsantal og god 

forældreopbakning (der er bare ikke så mange 

forskellige at tage af...) 
Fastholde tilgang af medlemmer 

kun en enkelt have været på kursus 

(hovedsagligt fordi det er dyrt at deltage på 

kurser indenfor spejder) 
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Hedensted Ju-Jitsu Klub 
Idræts- 

foreninger 
Finn Jensen info@ju-jitsu.net  08-03-2016 

Medlemstallet er 

stigende 
Nej 

Træningsmæssig fremgang der har resulteret i 

mange gradueringer for medlemmerne, 

Uddannelse af flere instruktører til det stigende 

antal medlemmer. 

Højt niveau med 3 kurser lokalt i Hedensted + 3 

i Horsens. Derudover også deltagelse i kurser i 

Randers Hamborg og Polen. 

tørring-Uldum 

Folkedansere 
Aftenskoler Lone Søndergaard 

lones@fiberpost 

.dk 
07-03-2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Nej 

Ved de arrangementer foreningen har haft 

både med børneholdene og voksenholdet har 

der været stor tilslutning både af egne 

medlemmer og af dansere fra andre 

foreninger. Vi har nogle gode ryste sammen 

ture og det har givet et super sammenhold i 

foreningen. 

Vores store udfordring er at få det til at 

fungere økonomisk for vores 20 voksen 

dansere. Det har betydet en struktur ændring 

så bestyrelsen nu består af repræsentanter fra 

børneholdet og voksen holdet har lavet en 

undergruppe til at repræsentere dem. Vi 

melder os ud af aftenskolen og vores leder 

kører nu på frivillig basis. 

Det har været godt der har været en god 

blanding af nye danse og de for os kendte 

danse. 

Hornsyld IF 
Idræts- 

foreninger 
Susanne Kamuk 

kamuk@privat.d 

k 
06.03.2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

Den største succes foreningen har haft i året 

2015 er at volley afdelingen har stor fremgang 

af medlemmer. De øvrige afdelinger har stabil 

medlemsantal 

Det er ofte at få frivillige til træner og 

bestyrelser. Samt at få det forskellige 

afdelinger til at anvende conventus. 

Det har været lavt. Ingen 

Ølholm Folkedansere 
Øvrige 

foreninger 
Niels Kr. Odgaard 

n.odgaard@tukn 

et.dk  
3.3.2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Nej 

En sommerudflugt De ugentlige danseaftener. 

En danseaften startende med fællesspisning En 

vellykket Julelegestue/ bal i Lindved 

At få tilgang af yngre medlemmer problem frit ingen 

Østjysk BMX Klub 
Idræts- 

foreninger 
Jørn Bech-Nielsen 

kasser@oestjysk 

bmx.dk  
01-03-2016 

Medlemstallet er 

stigende 
Nej 

En stadig fremgang i medlemstallet samt gode 

og stabile forældre 

Skaffe trænere til det stadigt stigende 

medlemstal 

overordnet set godt ville gerne have haft flere 

uddannet som trænere til vore kørere 

Sole IF 
Idræts- 

foreninger 
Anne Krebs 

formand@soleif. 

dk 
22-02-2016 

Medlemstallet er 

faldende 
Ja 

Selvom medlemstallene har været let faldende 

er det fornemmelsen at det er ved at vende. 

Vores seniorafdeling blomstrer stadig og 

bidrager med mange tiltag og hjælp. Vores 

bestyrelse er også rimelig stabil og vi har godt 

kunne finde frivillige de sidste år. 

At få flere pigehold vi har p.t. kun 1 pigehold 

Vi har prøvet at stable kurser i klubbene på 

benene men det er svært at få trænerne med 

da der hurtigt går flere weekender. 
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øvrige bemærkninger 

KFUM-spejderne i 

Hedensted 

Id&etonet 

foreninger 

Morten 

Palmelund 

bernadottegrup 

pe.hedensted @Il 

ve.dk  

21022016 
Medlemstallet er 

stabilt 
Ja 

Sæsonen startede med en fælles aktivitets dag 

for alle foreningerne tilknyttet Kastanjehøj for 

formålet var at synliggøre stedets aktiviteter 

overfor byen. Troppen og juniorene benyttede 

lejligheden til at afholde deres første 

weekendtur. Arrangementet blev afsluttet med 

fællesspisning og lejrbål med tilhørende 

obligatorisk underholdning. Med omkring 300 

besøgende iløbet af dagen og 225 til spisning 

blev alle forventninger til arrangementet 

indfriet. Efterfølgende er det blevet besluttet 

at gentage arrangementet hvert andet år samt 

næstegang bliver det afholdt i juni måned. Hen 

over året har der været masser af gode 

aktiviteter for spejderne. Året har været fyldt 

med weekendture overnatninger ude i naturen 

natløb for spejdere + familie sommerlejr 

nytårsparade m.v. Det kan blandt andet 

nævnes at sidste års overskud fra salg af 

lodsedler dig til en helt fantastisk tur i 

klatreparken i Vejle hvor alle spejder og 

ulveunger havde et spændene og udfordrende 

da i bøgeskovens trækroner. Overskuddet fra 

dette års lodseddelsalg skal gå til anskaffelse af 

nye telte. Nogle af de telte vi bruger i dag har 

jeg selv sovet i da jeg vil tropsspejder i 1988 så 

en udskiftning er vist på sin plads. 

vores størLe uulutur mg er al. sican e Int/Hug 

leder og frivillige til at deltage i projekt 

grupper. Vi er en stor forening som kræver en 

del interesse-timer for at kunne fungere. Vi har 

rigtig mange frivillige ledere 

grupperådsmedlemmer pap- og avisfolk m.v. 

som vi er rigtig glade for ligesom spejdernes 

forældre er behjælpelige med for eksempel 

rengøring. For at kunne bevare glæden ved det 

frivillige arbejde er det vigtigt at byrden for den 

enkelte ikke bliver for tung. Vi kan altid bruge 

flere ledere - gerne tidligere spejdere som 

kender &quot;håndværket&quot; men også 

forældre som har interessen og gerne vil 

fordybe sig lidt mere i deres børns aktiviteter 

kan bruges. Pt. har vi især udfordringer med at 

få ledere nok til vores tropsspejdere (6.-9. 

klasse) herudover mangler vil nogle personer 

der vil træde ind i en projektgruppe der har til 

formål at planlægge opførelsen af en 

kombineret raftegård og klatre væg. Vores Pap 

og avisfolk var oprindeligt en gruppe af 

8tquot;spejderforældre&quot; men til trods for 

at disse spejdere siden hen blev voksne og 

måske flyttede fra byen har forældrene valgt at 

fortsætte det gode arbejde. Det er vi rigtig 

glade for men skal samtidig også sikre at der 

kommer nye kræfter til så vi til stadighed har 

en solid arbejdsgruppe. Vores arbejde med 

indsamling af pap papir og dåser giver et 

økonomisk fundament som er med til at sikre 

at det ikke koster en formue at være spejder i 

Hedensted. Samtidig giver det lederne ro til at 

fokusere på spejderarbejdet og bruge tiden på 

og med de unge. Hvis der er nogle forældre der 

godt kan lide et stykke manuelt arbejde og 

måske kan afsætte en til to timer om ugen så 

er man meget velkommen til at tage en tjans i 

Vi har igen i år haft en del spejdere fra 

juniorerne og troppen sendt på kursus. Det er 

en naturligdel af at være spejder er at man 

lærer at være leder i mindre grupper. Når 

spejderen bliver 13 år åbnes muligheden for at 

deltage i KFUM-spejdernes 

lederudviklingskurser (Roland I Roland II 

Diamant og ULK) Her er det muligt at komme 

af sted en hel uge omkring påske sommerferie 

eller efterårsferie og afprøve og udvikle sine 

spejderfærdigheder sammen med andre 

spejdere fra hele landet. Vi har hos KFUM- 

spejderne i Hedensted valgt at disse kurser skal 

være gratis for vores spejdere. Det er nogle 

kanon gode kurser som virkeligt er med til at 

åbne ens øjne for spejderbevægelsen som 

rækker langt uden for lille Hedensted og skabe 

venskaber på tværs af landet. Samtidig gives 

der en masse inspiration som man evt, kan 

bruge som patruljeleder eller assistent - eller 

måske en dag som spejderleder. For de 11-13 

årige afholder distriktet patruljelederkurser 

som også er nogle rigtig fine kurser. Her vil vi 

også gerne have så mange med som muligt. 

Fra næste sæson vil vi som noget nyt kunne tilbyde at starte 

et familiespejder. Idéen er her at de børn som er for små til 

at starte som ulveunger (fra 2.klasse) kan gå til spejder 

sammen med deres forældre. Vi forestiller os at der 

arrangeres spejderaktiviteter i nogle weekender hvor hele 

familien deltager. Dette kan give børnene give børnene et 

godt indtryk af hvad spejderlivet er allerede inden de starter 

som ulveunger og samtidig være en sund og sjov 

fællesaktivitet for hele familien. Som initiativtager til at 

startet holdet har vi foreningens mest rutinerede 

spejderleder Rene Rørvig. 

Hvis der er forældre, der kan afsætte en til to 

timer om ugen, er man velkommen til at tage 

en tjans i avisrummet. Fire gange om året har 

vi avisindsamling, også her er det vigtigt at 

møde op og hjælpe. Det er ofte hyggeligt, når 

man først er kommet af sted hvad enten det er 

rengøring, juletræssalg, bærndekløvning eller 

avisindsamling. 

Hedensted Alevi Kultur 

Center 

Øvrige 

foreninger 
Haseyin Sahin 

hakm83@hotma 

il.com  
09-01-2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Nej 

Ungdommen er ved at organisere sig på såvel 

lokalt som nationalt plan og vi forventer de 

første udviklinger i løbet af 2016. Samtidig 

oplever vi at flere medlemmer engagere sig i 

foreningen samtidig med at mange besøger 

foreningen generelt. 

Vores økonomi er en stor udfordring. Flere 

medlemmer efterspørger sociale og kulturelle 

arrangementer. 

Fortsætter stadig i samme kurs som de 

forgangne år. Samtidig forventer vi at de ældre 

unge i løbet af 2016 vil opstarte undervisning i 

forskellige fag/emner til de yngre unge og 

børn. 

Ingen bemærkninger 

Juelsminde fredagsklub 
Øvrige 

foreninger 
Kasper Andersen 

kstage93@gmail 

.com 
07-01-2016 

Medlemstallet er 

faldende 
Ja 

Der stod fem nye klar til at overtage 

Fredagsklubben da den gamle bestyrelse valgte 

at holde. Det var en stor succes at der var 

nogle der ville overtage. Da vi den nye 

bestyrelse overtog klubben valgte vi at afholde 

et stor arrangement for hele familien både 

børn og voksne. Arrangementet var en stor 

succes med ca. 350 gæster. 

Frivillige hjælper er et stor problem og har altid 

været det. Et stort problem vi også har er at 

tilmelding skal foregå over conventus da det 

forskrækker mange forældre at betale på 

denne måde. Mange tror at ved at betale over 

conventus så går en del af pengene til 

bestyrelsen eller kommunen selv om vi har 

gjort folk opmærksom på at pengene 

udelukkende går til deres børn, derudover er 

der flere forældre der ikke kan betale over 

Conventus pga. mangel af betalingskort 

(master card osv.) 

Der har ikke været nogle kursuser i dette år. 
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Vejlefjord IF 
Idræts- 

foreninger 

Henrik B. 

Jakobsen- 

Formand 

jhjakobsen@c.dk  07.1.2016 
Medlemstallet er 

stabilt 
Ja Opstart på juniorfodbold- Runner team At visse i bestyrelsen bruger for meget tid. Stabilt 

Aale - hjortsvang 

Columna forening 

Øvrige 

foreninger 

Else Marie Buk 

Daugaard 

elsemariebuk@g 

mail.com  
06-01-2016 

Medlemstallet er 

faldende 
Ja foreningen har 10 års jubilæum At holde medlemstallet 3 instruktørere har været på 1 dagskursus 

Hedensted Familie og 

Firma Idræt 

Idræts- 

foreninger 

Helene Guldahl 

Andersen 

HFF1@outlook.d 

k 
5. januar 2016 

Medlemstallet er 

stigende 
Ja 

Hedensted Familie og Firma Idræt har i år fået 

sat gang i nogle nye tiltag (fx Idræt For Sjov 

2015) som har været en stor succes og vil blive 

gentaget i 2016. Alle børn meldte tilbage at de 

havde haft en kanon god uge og lavet mange 

sjove aktiviteter. Samtidig deltog en masse 

gode instruktører med timer til børnene. 

Da mange tiltag i Hedensted Familie og Firma 

Idræt er nye for lokal samfundet så kan det 

godt være en udfordring at få budskaber og 

tilbud ud. Vi reklamere vidt og bredt på 

facebook og hvor vi kan i lokal området og 

kendskabsgraden til HFFI stiger stille og rolig. 

Ingen kursus 

Barrit GIF 
Idræts- 

foreninger 
Jørgen Mikkelsen jm@jual.dk  04-01-2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Nej At vi har fået flere frivillige instruktører At holde på medlemmerne normalt 

Korning Tennisklub 
Idræts- 

foreninger 
Leif Bech Præsius Ibp@horens.dk  1. januar 2016 

Medlemstallet er 

stabilt 
Ja Fejring af 25 års jubilæum i klubben At skaffe et stigende antal aktive medlemmer 

_ 

Igen kursus 0 2015 
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