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NYHEDSBREV SEPTEMBER 09 
Kort om nyhedsbrev  

Du læser nu det nye nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen i HOG Fodbold. Fremover vil du ca. hver måned i 

sæsonen modtage og have mulighed for at være informeret om de overordnede tanker, initiativer og arbejde, 

der pågår i klubben. For der sker mange ting; ikke kun på banerne, men også udenfor banerne. 

 

Nyhedsbrevet har ikke til formål at erstatte HOG’s klubblad. Nyhedsbrevet har til formål at 

sikre løbende information til dig om væsentlige forhold vedrørende fodboldafdelingens 

aktiviteter og udvikling heraf – særligt om de ting, som foregår lidt i kulissen. Vi forventer at 

nyhedsbrevets form og indhold løbende vil udvikle sig i takt med klubbens behov for information, som vi 

måtte høre om fra dig, udvalg, frivillige, spillere, trænere osv. Forslag modtages gerne.  

 

Medlemsvækst  

Den seneste optælling af medlemmer viser, at der er stor fremgang bland aktive medlemmer. Primo august 

tæller klubben således 629 aktive medlemmer! Der skal særligt lyde en stor ros til ungdom, som gør et stort 

arbejde i den henseende. Der er her mange nye medlemmer, vi de næste mange år skal fastholde til glæde 

for både det sportslige og sociale niveau i klubben. 

 

Opgaver og ny organisering  

Flere medlemmer kræver flere hænder. Bestyrelsen arbejder således med at beskrive og få bemandet en ny 

organisationsmodel og struktur. Vi påregner, at dette er en opgave, der glidende kommer til at foregå over 

de næste 1-2 år samtidig med at eksisterende opgaver indtil da varetages af personer som tidligere. P.t. har 

vi aftaler i den nye struktur for: 

 

 Medlem Administration: Baneansvarlig (Erik Vestergaard) 

 Medlem Administration: Baneansvarlig (Niels de Place) 

 Medlem Administration: Kasserer (Lone Rasmussen) 

 Teamleder Markedsføring & Sponsor (Magnus Nielsen) 

 Medlem Arrangement: HOG Cup (Michael Hejlskov) 

 Medlem Arrangement: HOG Cup (John Andreasen) 

 Teamleder Team Børn (Peter Rasmussen)  

 Medlem Team Børn (Gitte Eriksen) 

 Medlem Team Unge (Harald Marsi) 

 Medlem Team Unge (Ivan Kjeldsen) 

 Medlem Team Senior: Old Boys rep. (Bjarne Wiese) 

 Medlem Team Senior (Jan Andersen) 

 Four stars samarbejdet (Per Bach Sørensen, Magnus Nielsen, Ole Okholm) 

 

I den kommende tid arbejder bestyrelsen på at lave aftaler med de siddende udvalg omkring opgaver i den 

nye struktur. Det er en tidskrævende opgave at få beskrevet og bemandet den nye organisation. Derfor skal 

der lyde en opfordring til alle som kan - eller kender nogen der kan - afse nogle få timer til at varetage en 

afgrænset opgave til at rette henvendelse til formand Per Bach Sørensen (pbs@hog-hinnerup.dk) eller 

Kristen Engelbrecht (ke@hog-hinnerup.dk). Selv en lille indsats kan gøre en stor forskel.  
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Hinnerup Cup 2010  

Vi har drøftelser gående med Favrskov Kommune om fremtidig placering af Hinnerup Cup. 

Vores præference er den sidste weekend før skolestart, som vi tidligere har haft. Det har til 

dato ikke været muligt at skabe konsensus herom, idet skolelederne beder lærerne om at 

forberede skolestarten én uge før skolestarten, hvilket dermed kolliderer med Hinnerup Cup. Næste og 

sidste møde med kommunen vedr. dette er den 29. september, hvorefter vi forventer nærmere afklaring. 

 

Klubliv i klubhuset v. HH-Hallen  

Vi vil i bestyrelsen gerne støtte, at vi får endnu mere liv i klubhuset ved HH- Hallen. Der pågår 

et generelt arbejde omkring udvikling af rammer og tilbud, som skal bibringe dette. Senest – 

og med lidt kort varsel - tilbød vi spillere og medlemmer storskærmsvisning af Danmark-

Portugal, hvilket var en stor succes med over 60 fremmødte, som vi gerne vil gentage.  

 

Sportslige og sociale målsætninger 2010-?  

Vi oplever i bestyrelsen et behov for en forventningsafstemning omkring, i hvilken retning 

HOG Fodbold skal udvikle sige de kommende år. Dette vedrører særligt de sportslige og 

sociale målsætninger, herunder hvordan vi styrker klubfølelse og sammenhængskraften i 

alle vores aktiviteter. Bestyrelsen vil senere invitere til drøftelser af ovenstående på et 

aftenmøde efter endt turneringsafvikling. Dato følger. 

 

Baner og kommunalt budget  

Fodboldbaner mangler vi mere end tidligere. Vi ved, at der er afsat midler i det budgetoplæg, politikerne 

snart skal tage stilling til, men om vi står forrest ved vi desværre ikke. Kun at det politiske udvalg som vi har 

haft møde med har indstillet mio. 5. kr. til baner ved HH. Vi følger udviklingen med nysgerrighed og prøver at 

påvirke beslutningen, som vi nu bedst muligt kan. 

 

Kommunens budgetforslag indeholder et andet kritisk punkt omkring HOG's sommerferieaktiviteter, der for 

fodbolds vedkommende tæller fodboldskolen, mikrofodboldskolen og Hinnerup Cup. Besparelsen går på en 

reduktion af midlerne til sommerferieaktiviteter med 40%, såfremt det vedtages. Vi håber ikke, at forslaget 

godkendes, og følger det med opmærksomhed. 

 

Nyt sponsorkoncept på vej  

En tværgående sponsorkoordineringsgruppe har arbejdet med at udvikle et nyt og fælles sponsorkoncept for 

HOG. Grundtanken er, at nuværende og potentielle sponsorer fremover præsenteres for HOG som samlet 

klub, og dermed ikke løbende skal forholde sig til forskellige afdelinger, som banker på døren. 

Sponsorgruppen hører gerne fra forældre eller andre, der kunne tænkes at give et nap med.  

 

100 års jubilæum  

Som de fleste ved, har HOG 100 års jubilæum i år. Der har allerede været mange aktiviteter vedrørende 

jubilæet. Snart følger en reception som markerer 100 års dagen. Receptionen finder sted den 7. November 

kl. 13.00 i klubhuset ved HH-Hallen.   

 

Næste nyhedsbrev  

26. oktober 209 

 

På fodboldbestyrelsens vegne 

Per Bach Sørensen, Formand 


