Formandsberetning for sæsonen 2019-2020

Det gik pludselig stærkt da jeg blev valgt som Formand af bestyrelsen. Det var ikke just et
kampvalg men nærmere en indskudt sætning fra mig ”Jeg har forældreorlov det næste halve år, så
jeg har ikke lige så meget at lave”. Efter det var sagt, så var der en enig bestyrelse som godkendte
mig som formand.
Nu knap et år senere, kan jeg roligt indrømme at det har været et meget lærerrigt år. Jeg har
stadig meget at lære. Skøjtesporten er en verden som er sin helt egen, og det er ment godt. Jeg er
ikke færdig med at tage viden til mig og sætte mål for foreningen. Jeg glæder mig til at fortsætte
arbejdet i HSF. Jeg har haft nogle erfarne bestyrelsesmedlemmer som har været klar til at besvare
alle mine spørgsmål. Det har været en fornøjelse at være en del af sådan en god bestyrelse. Hele
bestyrelsen har været klar hver gang der har været camps og stævner og andre arrangementer.
Stemningen til møderne er altid positiv og samtidig er det muligt at vende hvert et punkt på alle
måder.
Bestyrelsen 2019-2020
Formand Brynjar Hafsteinsson
Næstformand Bettina Johanssen
Kassere Henriette Gundager Jensen
Aktivitetsudvalg
Palle Jensen
Karin Højrup Hansen
Jens Erik Damgaard Thygesen
Bjarne Agerbo

Året der gik
I årets løb har der været adskillelige arrangementer. Vores to snefnug, juleafslutning, fastelavn,
funskate samling, ATK-camp og synkro-camp. Arrangementerne har været succesfulde og vi har
fået særlig stor ros fra DSU for vores håndtering af ATK-camp.
Skøjteskolen har haft rigtig mange til prøvetræning i denne sæson hvoraf mange har valgt at
fortsætte. Det har nogle gange givet travlhed på isen, men de nye løbere har set glade ud. Det har
givet os mulighed for at starte et teenhold op og ligeledes et voksenhold.
Funskate har fået nye løbere i løbet af året. Både fra Silkeborg og fra vores skøjteskole. Flere af
disse skøjteløbere er allerede kommet videre til K-holdet. K-holdet har haft vokseværk og vi kan
fra næste sæson stille op med to K hold.

Covid-19
Sæsonen afsluttede hurtigt og uventet på grund af den uventede gæst covid-19. Udlejningen i HSF
var i gang med en indtjening som så ud til at blive bedre end de tidligere år. Men desværre gik en
masse penge tabt på grund af aflysninger.
Stor tak
Forenings medlemmer har igen i år ydet et stort arbejde med det frivillige. De mange vagter som
der er blevet taget i udlejningen og Banko. Uden denne hjælp vil foreningen være hårdt ramt.
Udlejningen er foreningens største indtægtskilde og foreningen kan slet ikke være uden jeres
hjælp.
Bjarne Agerbo forlader bestyrelsen og hans arbejde er værdsæt. Bjarne har bidraget med
hjælpende hånd i udlejning og i de camps vi har haft.
Jens Erik forlader bestyrelsen og det har været en fornøjelse at have Jens Erik med. Jeg har været
særligt været glad for Jens Eriks perspektiv som han har bragt med sig til møderne.
Vi siger også farvel til Bettina som har været et stærkt bestyrelsesmedlem i 17 år. Alene i denne
sæson har Bettina været tovholder for udlejningen, skøjtebutikken, funskate, udarbejdelse af
terminsplan, træningsplan, samtaler med André og været en stor del af planlægningen af alle
vores camps og stævner. Jeg ved at jeg ikke har fået det hele med og uden Bettina ville HSF have
haft det svært. Bettinas måske største opgave i denne sæson har været at svare på formandens
spørgsmål om den skøjteverden som jeg er trådt ind i.
Det er ikke sidste gang vi ser Bettina. Bettina er en del af en af udvalgene i DSU og vi glæder os
over at hun fortsat er en del af vores skøjteverden i HSF.
Den 14. juni blev Bettina tildelt Blangsted prisen ved DSU´s repræsentantskabsmøde. Det kom
fuldstændig bag på Bettina da hendes navn blev nævnt. Det er helt fortjent at Bettina fik tildelt
prisen og vi meget stolte af at have haft hende som en del af HSF igennem 17 år.
Uden vores yderst dygtige trænere vil sæsonen slet ikke have være det den har været. De små
såvel som de store løbere er meget glade for trænerne og den træning de får. Jeg
Lidt om fremtiden
Det er svært spå om fremtiden på grund af Covid-19. Nogle frygter at virussen tager til igen til
efteråret og det vil selvfølgelig ramme HSF hårdt på indtjeningen i Udlejningen. Jeg ser frem til den
kommende sæson med et stort fokus på skøjteskolen og velkomme nye medlemmer. I efteråret
kommer vi godt fra start i udlejningen i et samarbejde med både ung Herning og Ikast
ungdomskole. Jeg glæder mig til at sætte mig ned sammen med en ny sammensæt bestyrelse og
drøfte fremtiden og lave en god målsætning.
Brynjar Örn Hafsetinsson
Formand

