
Udskiftning i idrætsforeningen 

 

 

 

Oplevhou´s redaktion har modtaget følgende opfordring fra 
formand for HOIF Bjarne Bang Jensen, der har valgt ikke at 

genopstille til bestyrelsen på generalforsamlingen, der afholdes 

i Hou Hallen på mandag den 18. marts kl.19.00  

 

 - Jeg forlader en velfungerende bestyrelse og en 

velfungerende idrætsforening, så derfor kan jeg med god 

samvittighed sige, at man ikke skal lade sig afskrække for at 

stille op og blive valgt ind i bestyrelsen, fortæller Bjarne Bang 

Jensen, der har lovet at hjælpe bestyrelsen godt videre med 

arbejdet, også efter generalforsamlingen. 

 Mangel på frivillige 

- Der tales ofte om mangel på frivillige og at det er svært at 

finde dem, og ja, det er bestemt ikke nemt. De kommer meget 

sjældent af sig selv. Vi skal både kigge folk meget dybt i 

øjnene og prikke dem temmelig hårdt på skulderen, før der 

bliver sagt ja, konstaterer Bjarne Bang Jensen, som derfor 

sammen med den øvrige bestyrelse har stået for en markant 

ændring i idrætsforeningen siden december 2018, hvor 

bestyrelsen – efter en ekstraordinær generalforsamling – 

ansatte en lønnet medarbejder, der skal være med til at 

udvikle HOIF til fremtiden. 



Idrætsforeningens bestyrelse mener ikke, at en lønnet 

medarbejder kan løse alle problemer med de manglende 
frivillige, men en lønnet medarbejder kan arbejde for at skabe 

nogle muligheder og strukturer, der gør at det er sjovere at 

være frivillig. 

 - Det skal være sjovt at være frivillig i HOIF. Er det sjovt, så 

er det også nemmere at få flere frivillige med i arbejdet. 

Bestyrelsesarbejdet i HOIF er fx både sjovt, berigende og 

udviklende, mener Bjarne Bang Jensen, der håber, at der er en 

fuldtallig bestyrelse efter generalforsamlingen. 

  

Til sidst har den afgående formand en kraftig opfordring til hele 

Hou-området: 

 - Mød nu for pokker bare op. Giv din opbakning til 

idrætsforeningen, hvad enten du vil vælges eller ej. Det er 

vigtigt, ikke bare for bestyrelsen, men for hele 

idrætsforeningen og for hele Hou-området, at der er folk, der 

vil og kan tage et ansvar for HOIF’s videre beståen. 

Hvor mange skal vælges? 

Bestyrelsen for idrætsforeningen skal ifølge vedtægterne bestå 

af fem personer. Derudover skal der vælges to suppleanter. 

Birte Gerber, Heidi Zülau og Peter Gordon fortsætter som 

bestyrelsesmedlemmer, da de ikke er på valg i år. Anna Marie 

Christensen fortsætter gerne sit arbejde som suppleant endnu 

et år.  

Da Bjarne Bang Jensen udtræder, og bestyrelsen på 

nuværende tidspunkt har et medlem mindre end vedtægterne 

kræver, så betyder det, at der skal vælges to 

bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.” 

14.02.2019/Bjarne Bang Jensen/red. Hanna Nissen 


