
Referat af opstillingsmøde i Hatting-Torsted 
                                                                              

Referatdato: 13.11.2018 
 

Pkt.nr. Emne Hvad Hvem Hvornår 

1. Valg af dirigent Mødet begyndte rettidigt, og Henrik 

Mark Henriksen blev valgt som 

dirigent. 

  

2. Beretning Hovedudvalgets opgave er primært, 

at klubben har et ungdomsudvalg, et 

seniorudvalg og et sponsorudvalg og 

sekundært nødvendige udvalg til 

varetagelse af klubbens opgaver. 

 

Bjarke er ny initiativrig formand for 

ungdomsudvalget og har i årets løb 

udvidet ungdomsudvalget til 13 

personer. Godt gået, Bjarke. 

 

Vi efterlyser fortsat frivillige til 

deltagelse i bestyrelsesarbejde i 

specielt senior, men også ungdom 

kan blive flere. 

 

På sidste års generalforsamling 

efterlyste vi bestyrelsesmedlemmer 

til seniorafdelingen, da 3 

medlemmer havde stillet i udsigt til, 

at ville stoppe. De fortsatte dog alle 

3. 

 

I seniorafdelingen arbejdes der på, at 

inddrage spillerne i klubbens mange 

opgaver - det begynder så småt at 

lysne. 

 

Thomas Honoré har givet tilsagn om 

at give en hånd med i 

Seniorafdelingen og flere gode folk 

er på vej. 

 

På sidste års opstillingsmøde var der 

drøftelser om, i den samlede klub, at 

  



ansætte en daglig leder til 

fodboldafdelingen. Det ville betyde 

en kontingentforhøjelse til en 

fordobling til ca. kr. 2.000 pr. 

medlem. 

 

Det vil dog stadig være en billig 

sportsgren, når der er 

udendørsfodbold hele året, 

indendørsfodbold i vinterhalvåret og 

gratis deltagelse i vort eget stævne 

Hansen/Nissen Cup mellem jul og 

nytår. 

 

Men med udvidelse af 

ungdomsudvalget til foreløbig 13 

gode personer sætter vi planerne om 

ansættelse af daglig leder på stand-

by med mulighed for at tage det op 

på senere tidspunkt. 

 

Lidt om sæsonen: 

 

På pigesiden har vi udvidet 

samarbejdet med Stensballe til at nu 

også at omfatte seniorerne og vi har 

således hold i Serie 2 og Kvindeserie 

Vest med drømme om 1. Division 

 

Det er måske ikke urealistisk da vi 

har U18 Liga 1, som er næsthøjeste 

niveau i landet og holdet består 

endda af mange U16 spillere. 

 

Klubsamarbejdet spiller under 

navnet Hatting/Torsted/Stensballe 

og er gældende fra U13 til og med 

senior. 

 

Der er tilbud om fodbold til pigerne 

fra U4 og det yngste hold er U7. 

 

Under ungdom har vi på drengesiden 



også fra U4, som træner sammen 

med pigerne og op til U19 

 

U19 er nye gamle spillere, som er 

kommet tilbage fra Freja, FC og 

Brædstrup. 

 

Derudover er der Veteraner (50+), 

Superoldboys (40+), Oldboys (30+) 

samt 4 seniorhold i serie 5, serie 4, 

serie 3 og Jyllandsserien. 

 

1 hold mere end for et år siden. 

 

Samlet er vi i dag 571 medlemmer. 

 

Fordelt på 462 ungdomsspillere og 

109 senior, oldboys, superoldboys og 

veteraner. Derudover ca. 75 trænere 

og ledere. 

 

Klubbens flagskib, 

Jyllandsserieholdet, er fortsat 

kommunens højest rangerende hold 

efter AC Horsens - og som bekendt 

og efter et trænerskifte sidste år 

midt i efterårssæsonen lykkedes det 

med 9 kampe i træk uden nederlag, 

at redde sig fri af nedrykningsspillet 

og komme med i forårets 

oprykningsspil til Danmarksserien. 

 

Mange af de unge spillere fik masser 

af spilletid i foråret, tabte det meste 

men blev modnet og har i dette 

efterår gjort det rigtigt godt og spiller 

til foråret i Jyllandsserien på 10 år - 

nu Jyllandsserie 2. 

 

Træner er Steffen Algreen, som vi er 

glade for, at have forlænget med for 

2019. 

 



Det er vigtigt med et stærkt flagskib i 

klubben og også i en klub, som vores 

er det vigtigt med et førstehold, som 

de fleste drømmer om. 

 

På vores niveau er det også vigtigt 

med et “elitehold” i vores 

breddeklub. 

 

De to ting vil altid hænge sammen og 

være hinandens forudsætning. 

 

holdet med Mike Trøst Sørensen er 

rykket op i serie 2 og 3. holdet er 

rykket op i Serie 3 og har været 

nævnt i radioens P3 som Danmarks 

ældste seniorhold med en 

gennemsnitsalder på ca. 40 år. 

 

Vi har været markant udfordret på 

banekapacitet det seneste halvandet 

år, da anlægget i Hatting har været 

gravet op og fået anlagt nye dræn. 

Banerne er klar til at blive spillet på, 

når de åbnes ca. 1. og vil blive brugt 

max fra forårssæsonen. 

 

Klubhusfaciliteterne her i Torsted 

ønsker vi moderniseret med bla. nye 

omklædningsfaciliteter. Der er dog 

fornylig monteret nye toiletter. Det 

går fremad. 

 

Der blev indsendt en hurtig 

ansøgning til Horsens Kommune om 

penge til modernisering, men afvist. 

 

Jeg vil anbefale, at der nedsættes et 

udvalg, hvor vi får lavet et flot 

gennemarbejdet oplæg til næste års 

budgetforhandlinger og at vi 

samtidig får lavet det nødvendige 

lobbyarbejde, hos de relevante 



byrådspolitikere og måske med 

hovedforeningen, Torsted IF, som 

afsender på ansøgningen. Så er det 

en samlet forening med 2000 

medlemmer bag. 

 

Det vil være dejligt, hvis der allerede 

i aften vil være 2-3 personer, som vil 

indgå i et moderniseringsudvalg. 

 

Der har igen været afholdt DGI 

Fodboldskole i uge 26 i 2018. DBU 

fodboldskolen i august 2017 blev den 

sidste i Hatting/Torsted i denne 

omgang, da der ikke har kunnet 

findes en fodboldskoleleder til skole i 

uge 32. 

 

Vi har deltaget i Horsens 

Kræmmermarked for anden gang og 

har fået et beløb i på cirka kr. 25.000 

som fordeles med halvdelen til 

klubkassen og den anden halvdel til 

de frivilliges årgang og hold. 

 

Tak til de frivillige, der deltog og ikke 

mindst til Marianne og Lars for deres 

styring af opgaven. 

 

Marianne og Lars er også tovholder 

på næste års Kræmmermarked, 

som er klubbens 3. år som deltager. 

Dog har de frabedt sig opgaven med 

rekrutteringen af de frivillige. 

 

Specielt seniorafdelingen deltog med 

stort antal frivillige og fik et godt 

tilskud til deres økonomi. 

 

Tak til gymnastikafdeling i 

forbindelse med, at få lukket de 

sidste vagter. De får deres andel af 

overskuddet i forhold til antal timer. 



 

Hansen og Nissen Cup blev afviklet 

med cirka 250 hold og 200 frivillige 

involveret. Stor ros fra alle sider til 

arrangørerne. 

 

Den nye samarbejdsaftale med AC 

Horsens ser ud til at fungere efter 

hensigten. 

 

Der afholdes med AC´s og egne 

trænere Groundcollege (fodbold SFO 

i Torsted) på mandage og onsdage. 

Groundcollege afholdes også i FC 

Horsens og Stensballe. 

 

Med den nye aftale er det AC´s 

trænere, som kommer ud i 

samarbejdsklubberne og sammen 

med samarbejdsklubberne, spillere 

og forældre udvælger de 16-18 

spillere, som spillere på holdene i AC, 

hvor der kun er 1 hold fremover på 

U13, U14 osv til U19. 

 

En af grundværdierne i børne- og 

ungdomsfodbold i DBU og HT er HAK 

- princippet og det er vigtigt, at dette 

håndhæves på alle hold. 

 

Det er vigtigt at alle trænere, ledere 

og forældre er bekendt med. HAK 

betyder, “Halvdelen af Kampen” og 

derved at alle spillere spiller 

minimum halvdelen af kampen. 

 

En opfordring til Ungdomsudvalget, 

at alle trænere er bekendt med HAK. 

 

Indendørstræning foregår som 

vanligt på fredage i Hatting og 

Torsted og er for de yngste og op til 

U16. 



 

På grund af midlertidig lukning af 

Lundhallen skal vi i denne vinter dele 

Hatting og Torstedhallerne med 

spillerne fra Lund. 

 

Derudover er der udendørstræning 

på kunstbannere fra cirka U9 og 

ældre fra uge 43 og frem til 1. April. 

 

Sponsorarbejdet har været ledet af 

Per Håsum og sponsorudvalget er i 

årets løb udvidet med Jørn Trust og 

Kim Bjørnskov. Vi vil gerne have flere 

til at deltage i en af klubbens 

allervigtigste opgaver. 

 

Alle sponsoraftaler i HT skal 

koordineres med sponsorudvalget, 

så vi ikke alle kommer rendende til 

de samme sponsorer. 

 

Per har efter udsendelse af 

indkaldelsen til aftenens 

opstillingsmøde meddelt, at han 

alligevel ikke ønsker genvalg. 

 

Der skal herfra lyde en stor tak til 

Per, for hans store og strukturerede 

indsats, som gør det nemmere for 

hans efterfølgere. Per har lovet, at 

være med til at sikre en god 

overlevering. (NB: Per blev alligevel 

genvalgt for 1 år ekstra). 

 

Standerhejsning var traditionen tro i 

forbindelse med seniors 

træningsopstart sidste i lørdag i 

januar og gentages lørdag, den 2. 

februar. 

 

Vi havde planlagt 4 klubdage - 2 forår 

/ 2 efterår - en i Hatting og en i 



Torsted pr. halvår. Dog har vi på 

grund af Hattingbanens 

beskaffenhed måtte flytte kampene 

til Torsted. 

 

Klubdagene er en stor succes og jeg 

ser gerne, at vi får så mange som 

muligt i løbet af sæsonen. 

 

Økonomien er ok med overskud hos 

ungdom på kr. 73.000 og et 

underskud på cirka kr. 63.000 i 

senior. 

Dette inddækkes dog via overskud 

på kr. 42.000 i kiosken i klubhuset, 

som passes af Bettina Feldt fra 

seniorudvalget. Det giver et samlet 

overskud på kr. 52.000. 

 

Det er vigtigt, at pointere at vi er en 

klub, hvor ungdom og senior har 

adskilte økonomier og det glæder 

mig, at der er flere og flere, som 

finder ud af, at ungdomsafdelingen 

ikke finansierer seniorafdelingen, 

som i de fleste andre klubber. 

 

Hovedudvalgets primære opgave er, 

som tidligere nævnt at være 

klubbens kransekagefigur, og sikre at 

der er er økonomisk ansvarlighed i 

klubben og at der er udvalg for 

ungdom og senior, som så selv er 

ansvarlig for egen afdelingsdrift 

herunder også det økonomiske. 

 

I årets løb har den store opgave i 

Hovedudvalget været, at få lavet ny 

tøjaftale for både ungdom og senior. 

Under forudsætning af, at der findes 

sponsorer på de enkelt hold og 

årgang er der mulighed for, at alle 

kan komme til, at spille i nyt tøj fra 



foråret. 

 

Stor tak til Henrik Mark for et meget 

flot resultat. 

 

De enkelte hold/årgange skal ikke 

selv lukke aftalerne, men sende 

kontaktoplysningerne på de 

potentielle sponsorer til 

sponsorudvalget på mailen 

sponsor@hatting-torsted.dk. Så 

lukker Per Håsum eller hans afløsere 

aftalerne og sikrer den rette 

skriftlighed i aftalerne. 

 

Derudover har jeg som formand 

repræsenteret klubben på 

bestyrelsesmøder i vores 2 

hovedforeninger, Hatting IF og 

Torsted IF og som formand for 

Fodbold, at deltage i 

generalforsamlingerne og aflægge 

beretninger. 

 

Endvidere har jeg deltaget i 

kommunemøde mellem Horsens 

Kommune og DBUjylland, 

repræsenteret klubben på det årlige 

regionsmøde i DBUjylland region 3 

og deltaget i møder med Jørn Juul 

omkring flytning af opvisningsbanen 

her i Torsted og renovering af 

drænene på Hatting Stadion. 

 

Og endelig har jeg sammen med FC 

Horsens, Stensballe, HfS - de 3 store 

klubber i AC-samarbejdet og AC fået 

skabt en ny samarbejdsaftale med 

AC, som sikrer, at klubberne får mere 

ud af samarbejdet og at det 

fremover er AC-trænere, som 

kommer ud i klubberne til 

Groundcollege-træning og 



udvælgelse til AC’s talenthold og at 

muligheden for, at man som tidligere 

kunne melde sin søn i HFS og ad den 

vej komme tættere på AC’s 

talenthold. 

 

I dag er det underordnet fra hvilken 

samarbejdsklub spilleren kommer 

fra. 

 

Vi har afholdt 3-4 møder i 

Hovedudvalget i det seneste år. 

 

Med udsigt til, at vi i aften får 

mulighed for, at udvide 

Hovedudvalget fra nu 5-7 personer 

jfr, vedtægterne til 5-10 personer og 

fordi, der er nye kræfter, som har 

lyst til at tage over, har jeg besluttet 

efter ca 10 år som formand, at den 

kommende periode bliver mit sidste 

som formand. 

 

Jeg kom i bestyrelsen i 

Fodboldungdom i 2007/8 og fik efter 

mindre end 1 års medlemskab af 

bestyrelsen fornøjelsen, at blive 

formand. 

 

Jeg vil gerne bruge det næste års tid, 

til en god overlevering til den nye 

formand, så vi fremadrettet får et 

endnu bedre og stærkere HT udenfor 

banen.  

 

Så må spillere og trænere skabe et 

stærkt HT indenfor banen. 

 

Til sidst. 

 

Tak til alle frivillige og i særdeleshed 

trænere og lederne i klubben. 

 



Tak til specielt Claus og Brian for 

jeres store indsats i klubben, både 

som kampfordelere, holdledere for 

JS og også aktive i sponsorarbejdet 

plus alle de andre opgaver i tager 

ansvar for. 

 

Tak til ungdoms- og seniorudvalget 

for godt samarbejde og for jeres 

store indsats. 

 

Tak til hovedudvalget for gode 

møder og godt samarbejde. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab Tre regnskaber blev sendt rundt 

(kiosk, senior og ungdom), og 

overordnet ser det fornuftigt ud. 

  

4. Indkomne forslag Der er kommet et forslag om at 

udvide antallet af medlemmer i 

Hovedudvalget fra 5-7 til 5-10. 

 

Forslaget kommer fra 

Ungdomsudvalget for at hjælpe med 

opgaverne i Hovedudvalget. 

 

Kommende medlemmer kunne være 

bindeleddet mellem 

ungdomsudvalget og hovedudvalget 

eller flere medlemmer i 

sponsorudvalget. 

 

Antallet er ikke vigtigt. Strukturen er 

vigtig, så vi får de rigtige personer til 

at udføre de rigtige opgaver. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

  

5. Valg af minimum 3 

bestyrelsesmedlemmer for en 

2-årig periode 

Frank Hove modtog genvalg. 

Henrik Mark Henriksen modtog 

genvalg. 

Vibeke Asmussen bliver Kviklounge-

ansvarlig og medlem af 

Hovedudvalget. 

Tina Møller Sørensen var ikke til 

stede ved opstillingsmødet, men hun 

  



har udtrykt ønske om at blive valgt, 

og det blev efterkommet. 

Thomas Honoré modtog valg om at 

blive medlem af hovedudvalget. 

 

Fremover består Hovedudvalget af: 

Jens Jensen, Henrik Mark Henriksen, 

Thomas Honoré, Bjarke Ilkjær, Tina 

Møller Sørensen, Preben Matz, 

Morten Feldt, Vibeke Asmussen, Per 

Håsum og Frank Hove. 

6. Evt. Der var intet under eventuelt.   

 
  
 
 
 
 


