
Hvad skal der ske med HOIF? 

 

Det spørgsmål stiller en række personer sig for tiden. Er der en 
fremtid for HOIF? Er der nogen, der vil bane vejen for fremtiden i 
HOIF – eller er det at rive plasteret af i et stykke og lukke 
foreningen? Vigtige spørgsmål, som der skal hjælp til at besvare. 
Oplev Hou redaktionen har mødt HOIF’s bestyrelse og talt om 
planerne og forberedelserne til den kommende generalforsamling i 
marts måned. 
Den nuværende bestyrelse består af Heidi Zülau Jørgensen, Birte 
Gerber, Peter Gordon og Hans Riis. Derudover er Anna Marie 
Christensen stadig med på sidelinjen, som en særdeles aktiv 
suppleant. 
Kigger man i vedtægterne for foreningen, opdager man allerede 
her, at der er noget galt! Der burde faktisk være et 



bestyrelsesmedlem og en suppleant mere. Derudover bliver det 

endnu værre, når Heidi Zülau, Birte Gerber og Peter Gordon 
forlader bestyrelsen til den kommende generalforsamling. 
- Vi kunne fint bruge nogle flere ressourcer i bestyrelsen, men det 
bliver dog helt håbløst, når Hans Riis og Anne Marie Christensen 
sidder ”alene” tilbage, konstaterer Heidi Zülau, der har fungeret 
som idrætsforeningens formand siden generalforsamlingen i 2019. 
 

Én forening sparer arbejde 
I dag er HOIF én forening med ét regnskab, én formand og én 
kasserer. Det giver masser af god mening, da en samlet forening, 

alt andet lige, står stærkest i lokalsamfundet, overfor for offentlige 
myndigheder og fx sponsorer. Derudover sparer man en del 
arbejde, da der kun skal laves ét regnskab for foreningen, ét 
tilskudsregnskab til Odder Kommune og der skal kun afvikles én 
generalforsamling. 
- Overfor alle fordelene står vi, desværre, med den udfordring, at 
ikke mange af vores medlemmer eller for den sags skyld 
udvalgsmedlemmer er opmærksomme på fordelene, fortæller Heidi 
Zülau, der som bestyrelsesmedlem gentagne gange er stødt på 
udsagnet om at ”her går det jo godt”. 
Der vil antageligvis, selvom man skulle opleve en nedlæggelse af 
HOIF, blive dyrket idræt, sikkert svarende til de idrætter vi kender i 
dag. Nogle udvalg og idrætter har godt gang i aktiviteterne, andre 
kører mere på pumperne. Men forestiller man sig den situation at 
HOIF nedlægges som en samlet forening, og hvert udvalg skal til at 
fungere som forening, så bliver arbejdet bare det meget mere. 
- Det er et budskab, som er meget svært at sælge overfor 
omgivelserne, nemlig forståelsen for at 10 små foreninger på en del 
områder vil skulle lave 10-dobbelt arbejde, fx i forhold til 
vedtægter, generalforsamling, regnskab og tilskudsregnskab, 
fortæller Birte Gerber, som har været aktiv i bestyrelsen en lang 
række år og tillige er aktiv i svømmeudvalget. 

Jeg bliver ikke alene tilbage 

Hans Riis blev valgt til bestyrelsen for en periode på to år i 2019. 
Derfor er han ikke på valg, men hans konklusion er helt klar 
alligevel. 
- Jeg bliver ikke alene tilbage i bestyrelsen. Det er ikke et job for én 
mand og jeg vil ikke drive foreningen alene, konstaterer Hans Riis 

helt klart, som samtidig undrer sig over, at når idrætsforeningen 
har så mange medlemmer og så mange aktiviteter at der ikke kan 



findes en håndfuld personer, som aktivt vil tage ansvar og give 

bestyrelsesarbejdet en indsats. 

HOIF har gennem flere år arbejdet målrettet på at gøre det frivillige 
arbejde så nemt som muligt. Blandt andet har det båret frugt at 
foreningen havde en projektmedarbejder ansat i et halvt års tid i 
2019. Udbyttet har blandt andet været at mange af opgaverne i 
foreningen er blevet beskrevet, så man ved, hvad man siger ja til. 

- Jeg har heller ikke bare sagt ja og givet en blanco check til 
foreningsarbejdet, sådan fungerer det ikke dag. Det er vigtigt, at 
man forventningsafstemmer inden man siger ja, hvilket der er gode 

muligheder for, forklarer Hans Riis, som primært arbejder med 
sponsorarbejdet i bestyrelsen. 
 

Det alvorlige spørgsmål til sidst – vil du? 

Bestyrelsen taler naturligvis med Oplev Hou redaktionen for at få 
problemstillingen ud i hele Hou-området, så ja, nu er der kun én 
opfordring tilbage: meld dig under de frivilliges faner i HOIF, lad dig 
vælge til bestyrelsen. Kontakt en fra bestyrelsen og afstem 
forventningerne, hvad vil du og hvad tid har du – og hør så 
hvordan det passer med arbejdet i bestyrelsen. Der er også plads 
til dig! 
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