
Generalforsamling, den 29. oktober 2019 

1. Lad mig begynde med pigerne, som fortsat samarbejder med Stensballe IK og spiller under 

navnet Hatting/Torsted/Stensballe. Efter et udfordrende forår, hvor seniorpigerne i Kvindeserie 

Vest havde svært med at stille hold og overvejelser gik på om holdet skulle trækkes. Heldigvis 

lykkedes det med hjælp fra U18 pigerne at spille kampene der dog kun gav nedrykning til 

Jyllandsserien. Alternativt ville vi have startet efterårssæsonen med et serie 2 hold. Nu blev det 

Jyllandsserie og holdet spiller med i den bedste halvdel af rækken og slutter på en 2. 3. eller 4. 

plads. U18 pigerne spillede et forrygende forår og i landets næstbedste række sluttede de på en 

sikker førsteplads. Flot indsats af pigerne og Ole Juhl, som er en af tovholderne på 

pigesamarbejdet. Vi har pt hold i U8, U9, U12, U13, U14, U15, U16.  

2. Jeg var i februar måned været inviteret af FC Horsens til en dialog om mulighederne for at lave 

et Horsens Q med ambitionerne om et hold i 3F-ligaen på sigt. Et projekt som er meget ambitiøst 

og nok for ambitiøst. Projektet skal i min verden være et projekt, som kan lykkedes hvis der 

sættes ind hos de alleryngste piger og får øget antallet af pigespillere markant i alle klubberne i 

kommunen og derfra få et rekrutteringsgrundlag.  

3. Samlet set har vi en pigeafdeling, som både i bredden og på 1. holdsniveau er på vej i positiv 

retning.  

4. Ungdomsfodbolden i HT har med Bjarke i spidsen for et Ungdomsudvalg på 10 personer skabt 

en afdeling i flot udvikling med hold på alle årgange, ikke mindst hos de svære årgange i 

teenagealderen og dejligt med en U19 årgang på 20-25 spillere og en U17 årgang, som med 

halvdelen på efterskole stadig kan mønstre et slagkraftigt hold og har haft 4 spillere, som i årets 

løb har spillet på klubbens førstehold i Jyllandsserien og serie 1. Hos de alleryngste er det en 

fornøjelse, at opleve en masse glade børn og deres engagerede trænere. Det glæder mig, at 

langt de fleste husker en af vores store værdier - HAK-princippet, som betyder at til kamp spiller 

alle minimum Halvdelen Af Kampen. Et princip, som er essentielt for alle hold i klubben - unge 

som gamle - dog med klubbens “elite-hold” i Serie 1, som undtagelsen. Hvis man som træner ikke 

kan tilbyde en spiller på reservebænken at spille eller kun kort tid af kampen, så lad hende/ham få 

spilletiden på andet eller tredjeholdet.  

5. Seniorfodbolden har været udfordret i årets løb med nedrykning fra Jyllandsserien til serie 1 og 

andetholdets nedrykning fra serie 2 til serie 3 og videre til serie 4. Dog er der fortsat mulighed for 

at klubbens 3. hold i serie 3 undgår nedrykning. Det har vært trist, at opleve de 2 serie 3 holds 

mange afbud i efteråret med bøder en masse, som en konsekvens og megen dårlig omtale til 

følge. Thomas Honoré og Chris Møller har i seniorafdelingen taget hånd om situationen og jeg er 

sikker på, at vi får afsluttet 2019 med en optimisme og en tro på, at seniorfordbolden i HT går en 

god fremtid i møde ikke mindst sammen med de mange unge som er på vej. Førsteholdstræner 

Steffen Algreen har desværre bedt om en pause, som træner. Han fortsætter glædeligvis i klubben 

som spiller.  

6. Samlet er vi dag 513 medlemmer fordelt på 418 ungdomsspillere og 95 seniorer. Et fald på 58 

medlemmer fra sidste års 571. Faldet er fordelt på 14 senior og 44 ungdomsspillere.  

7. Økonomien er et vigtigt fokusområde i klubben og heldigvis er vi priviligerede og har en sund 

økonomi. Ikke mindst Ungdom er stærke og med hårdt arbejde i Seniorafdelingen har de økonomi, 

som i runde tal balancerer. Vigtigt er at huske, at HT er en af de få klubber i Danmark med en 

ungdomsafdeling, som ikke finansierer Seniorafdelingen. Indimellem hører jeg, at forældre i 

ungdomsafdelingen ikke kan forstå, at de skal betale for en dyr seniortræner og afdeling. Intet er 

mere forkert. Seniorafdelingen har som opgave selv, at lave økonomi i afdelingen og har f.eks sat 

både julelys op på Søndergade, hængt valgplakater op til folketingsvalget, deltaget som dommere 

i Hansen/Nissen Cup og meget sympatisk er førsteholdstræneren med i disse opgaver til at skaffe 

penge til sin egen løn....Økonomien i klubben er i øvrigt kendetegnet ved 3 

underafdelingsregnskaber -et for Ungdom, Senior og Kiosken og snart et fjerde ben i form af 

Torsted Halfest, som fremover ligger i fodboldens regi.  



8. Når vi er ved økonomien har kasserersagen i Torsted IF fyldt meget. Som formand for 

Hatting/Torsted Fodbold sidder jeg med i hovedbestyrelsen i Torsted IF - og for også i Hatting IF -. 

For fodboldens vedkommende har vi ikke direkte mistet penge, bortset fra dem vi kunne have 

tjent ved Bierfesterne, som nu slutter i et rundt nul. Det er primært gymnastikafdelingen det er 

gået ud over. Men også hovedkassen og Bierfesten har mistet. Kasserersagen er afsluttet f.s.v 

angår domsafsigelsen med 1 års betinget fængsel, 200 timers samfundstjeneste og en dom på at 

skylde Torsted IF kr. 562.000. Hun har tilbudt at afvikle med kr. 1.500 om måneden. Det vil så 

tage ca. 31 år inden gælden er afviklet - uden renter. Vi har en advokat på til at forsøge gælden 

afviklet hurtigere. I forbindelse med sagen har DGI´s advokat været igennem vedtægter i både 

TIF og vores vedtægter. Det har givet anledning til at vi skal igennem lidt ændringer i aften, for at 

have helt styr på klubben. Det vender jeg tilbage til under pkt. 4.  

9. Kiosken var ved årets begyndelsen i Vibeke Asmussens hænder. Hun måtte desværre før 

sommerferien meddele, at hun ikke havde mulighed for at stå for opgaven, som i samarbejde med 

Chris var kommet i god struktur. Chris har nu teten og står for planlægning af indkøb og 

bemanding med lidt assistance for Thomas.  

10. Klubhuset er et evigt diskussionsemne. Grundlæggende er det en kommunal bygning, som 

kommunen bør finansiere vedligeholdelsen af. Der er for nylig sket en mindre oprydning af 

vildnisset og renovering af dårlige adgangsforhold er i gang. Baderummene er lovet moderniseret 

og det forventes at ske i det kommende vinterhalvår, men de bliver ikke større. Opvisningsbanen 

er flyttet til banen foran klubhuset. Banen er af Jørn Juul lovet passet og plejet, så den bliver rigtig 

god. Det kræver dog, at den i videst muligt omfang undgår, at blive benyttet til træning.  

11. Hansen/Nissen Cup og Horsens Kræmmermarked er 2 væsentlige indtægtskilder for HT og jeg 

vil gerne rette en tak til Martin le Fevre fra Hansen/Nissen for hans opbakning til vores 

indendørsstævne, som idag er et af landets populæreste indedørsstævner. Også en stor tak til alle 

jer frivillige som yder en kæmpe indsats for at skabe et fantastisk indendørsstævne. Tak også til 

tovholderne for årets kræmmermarked, Marianne og Lars Søndergaard Sørensen som igen har ført 

os igennem det 3. af 4 kræmmermarkeder. Årets overskud forventes at blive i niveauet kr. 

25.000. Marianne og Lars har givet tilsagn om, at være tovholdere i 2020.  

12. Afslutningsvis vil jeg sige tak for 10 år som formand. 10 år som har været en spændende tid 

med en masse positive oplevelser og en oplevelse af en klub, hvor der er klubånd og rart at 

komme og hvor jeg altid er taget fra anlægget med en glæde over, at idag var også en god dag i 

klubben. Det har været en spændende tid, hvor bestyrelsens mål om kunstgræsbane, ny hal og en 

samling af ungdom og senior i en klub pr. 1.1.2015 er lykkedes. På sidste års generalforsamling 

varslede jeg min afgang og det er med glæde, at jeg kan videregive stafetten til den nye formand, 

som vil bringe klubben videre. Til den nye formand vil jeg sige, at jeg ikke vil blande mig i 

klubben. Jeg vil stadig være her, som far, som spiller på Superoldboys og Veteranholdet og sikkert 

også som sponsor. Den nye formand er velkommen til at søge råd og vejledning, hvis nødvendigt 

og ellers kan han og klubben forvente 100% loyal opbakning fra den afgående formand.  

13. Til allersidst vil jeg sige tak til alle de gode mennesker i klubben, som yder en stor indsats. 

Igen i år en kæmpe tak til Claus og Brian for deres engagement som kampfordelere, som 

holdledere for førsteholdet, for tegning af sponsorater, ansvar for klubhus og baneanlæg og 

kontakt til kommunen. Tak til Martin Skjold for engagementet og struktur i sponsorarbejdet. Tak 

til Preben Matz for mangeårigt arbejde med at sikre klubbens økonomi, som kasserer og som 

ansvarlig for materialer i klubben. Tak til Bjarke og Ungdomsvalget for jeres flotte arbejde. Tak til 

Thomas og Chris for indsatsen i seniorafdelingen og kiosken. Tak til alle trænere og ledere i 

klubben for jeres store engagement. Tak til jer som forlader hovedudvalget, Tina og Vibeke, som 

takkede af i juni og august, tak til Per Håsum, som har overdraget sponsorarbejdet til Martin 

Skjold og tak til Morten Feldt for indsatsen gennem mange. Sygdom driller ham og er desværre 

årsag til at han udtræder af hovedudvalget. Henrik Mark udtræder også af hovedudvalget og skal 

have en stor tak for indsatsen, specielt den store opgave omkring forhandlinger og opgaven med 



at få nyt klubtøj. Tak til Frank for altid præcise referater og skriveopgaver. Sidst en stor stor tak til 

jer alle for jeres interesse og engagement i klubben. 

 

 


