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Årsberetning 2015 for BHIC.
Endnu et år gået – og man kan ikke just påstå, at det har bragt mere ro og stabilitet
i BHIC i alle henseender.
Ganske som tilfældet har været de seneste år, så er det ikke nemt at holde gang i en
idrætsforening, når der samtidig for de fleste er familieliv og arbejde, der også skal
passes.
Og så fylder det administrative arbejde også en stor del af foreningslivet.
Der er heldigvis stadig nogle, der har overskud til at gøre en indsats og især i vores
forskellige afdelinger er det meget vigtigt, at der er forældre eller andre frivillige, der
har mod og lyst til at påtage sig opgaven med at holde de enkelte afdelinger kørende i
vores idrætsforening – og det har heldigvis indtil nu lykkedes hele tiden at formå at få
”nye” frivillige til at overtage, hvor andre frivillige af forskellige, men forståelige årsager har måttet sige STOP.
Der kan ikke siges nok tak for den indsats, der i de enkelte afdelinger af vores forening bliver lagt for dagen. Det er prisværdigt, at I har overskud til at holde afdelingerne i gang, og at der stadig er nogle, der synes, at det er vigtigt at gøre en frivillig indsats for at aktivere andre og ikke mindst, når det gælder børn og unge.
Når jeg siger, at året 2015 ikke har bragt ro og stabilitet i vores forening, er det, fordi
der igen i det forgangne år har været udskiftninger i flere af vores afdelinger, ligesom
der har været mange udfordringer i FU, især med den megen administration vi har fået
opbygget gennem årene.
I bestyrelsen (FU) er det heller ikke helt nemt at navigere. Vi har fået oparbejdet et temmelig indviklet system, hvor vi mange gange kontrollerer hinanden ved, at flere af vores
arbejdsgange skal gennem mange hænder, inden vi endelig træffer en beslutning.

Og ikke mindst på hele vores regnskabsområde har vi fået oparbejdet nogle procedurer
og ikke mindst et regnskabssystem og lønafregningsprocedure, der ikke er helt nemme
at gennemskue, bortset fra Hanne Lühdorf, der vist nok har opfundet det meste af
systemet, men som nu stopper definitivt på grund af sit helbred.
Det indviklede og tidskrævende administrative arbejde gør foreningsarbejdet mere besværligt, og det har samtidig også vist sig, at vi i FU har forskellige forventninger og
holdninger til arbejdet i FU.
Det er ikke ment som en kritik af hverken Hanne eller nogen andre, men det er blevet
til en arbejdsgang, vi andre har accepteret, fordi det gjorde det nemt, at det var Hanne,
der havde styr på disse ting, og at vi andre derfor ikke behøvede at gå dybt ind i problematikken omkring regnskabet og aflønninger af trænere og instruktører.
Det kørte jo flot derud af, og vi skulle mest holde øje med, at klubbens økonomi var
sund, og det er der ingen tvivl om, at den er, selv om vi er blevet udfordret.
I den udsendte skriftlige beretning skrev jeg, at vi nok måtte erkende, at vi i FU ikke, i
en periode, havde det fulde overblik over, hvordan vi økonomisk og aktivitetsmæssigt
skulle komme videre, efter at Hanne er stoppet.
Det problem er blevet løst ved, at vi har indgået aftale med en lokal revisor om, at han
kører regnskab og lønafregning videre og samtidig kommer med forslag til forenklinger.
Disse ord om uoverskuelighed og indviklede systemer kan godt gøre nogle nervøse,
men jeg er helt sikker på, at der ikke er grund til at være nervøse, da vi hele tiden får
opdaterede oplysninger om, hvordan det står til økonomisk.
Og når Grethe senere gennemgår regnskabet, vil alle kunne se, at vi faktisk er en økonomisk sund forening.
Men de mange udfordringer har betydet, at vi har bedt Ballerup Kommune om hjælp
til at komme videre. Og vi har allerede afholdt to møder i FU sammen med kommunen
og en af Ballerup Kommune betalt konsulent.
Vi er ikke færdige med arbejdet og skal have fordelt arbejdet i FU på en mere rationel
og arbejdsmæssig måde. Det skal der fortsat arbejdes videre med.

Så vil jeg gerne sige noget om klubbens struktur og sammenhæng.
Vi har fået oparbejdet en struktur i BHIC, der gør, at vi med syv forskellige afdelinger
spænder over et meget bredt felt med mange forskellige aktiviteter, hvoraf flere kræver
ansættelse af lønnede instruktører og deraf medfølgende administrative og økonomiske
udfordringer.
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Samtidig har vi i forhold til mange andre idrætsforeninger et meget lavt kontingent, der
gør det attraktivt at være medlem i BHIC.
Der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at forenkle hele vores økonomisystem og måske
også vores opbygning med de mange afdelinger.
Hvis vi ikke gør det, så ”dør” vi simpelt hen som forening i administration og uoverskuelige arbejdsgange.
Jeg kan desværre ikke i dag fortælle, at vi kommer i mål. Der er stadig mange uløste
problemer, der venter på at blive løst.
Problemer, der nødvendigvis skal løses. Oveni er der medlemmer af FU, der stopper,
fordi arbejdet er blevet for indviklet, omstændeligt og uoverskueligt og ikke mindst
tidskrævende.
Når jeg siger, at der er medlemmer af FU, der er kørt trætte, betyder det selvfølgelig,
at der skal nye kræfter til, for at BHIC kan fortsætte som forening.
De seneste år har der ikke været den store interesse i, at nye frivillige har påtaget sig
ansvaret for at være med til at køre klubben videre, når det gælder om valg til FU.
Det er ikke en kritik, men blot en konstatering.
Det har de seneste tre år været nødvendigt at finde personer udenfor BHIC, og det tager
tid at vænne sig til at blive en del af klubben, når det så samtidig også er op ad bakke
mange gange.
På sidste års generalforsamling fik vi i FU mandat til at forhøre os om muligheden for,
at nogle af vores afdelinger blev udskilt fra BHIC og samlet indmeldt i andre idrætsforeninger i Ballerup Kommune.
Jeg har været i kontakt med fodboldklubben BSF og svømmeklubben Triton, og det er
ikke helt umuligt, at det kan være en mulighed.
Begge klubber har ønsket, at vi mødes med dem og får udvekslet ønsker og forventninger til en evt. overførsel.
Det kræver selvfølgelig, at afdelingerne og medlemmerne er positive, og at de modtagende klubber vil tage imod vores medlemmer på en positiv måde.
BSF er også ved at integrere et kørestols fodboldhold, og de virker meget opsatte på at
få en stabil og velfungerende afdeling, og ikke mindst vil de også meget gerne se på, at
der skal betales et rimeligt kontingent.
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Triton har senest i denne uge bedt om et møde i næste uge, og det synes jeg, vi skal
tage imod.
Jeg synes også, at gymnastik kunne være relevant at få integreret i en anden idrætsforening, og det gælder både for de modne medlemmer af gymnastik- og for børneholdet.
Varmtvandsmotion kunne måske integreres i en aftenskole, men her har jeg fornemmelsen, at kontingentet spiller en væsentlig rolle.
Jeg har dog været i kontakt med formanden for AOF og beskrevet for ham, hvad vores
kontingent er i BHIC, og hvor mange gange der trænes i løbet af et år. Han vil snarest
vende tilbage med et tilbud, som vi jo så må tage stilling til i samråd med afdelingens
bestyrelse.
Det var en større omgang omkring de problemer, vi kæmper med, men der er selvfølgelig
og heldigvis også positive sider, vi har arbejdet med gennem året.
Vi har på det sportslige område haft et flot år.
Fodbold er blevet danske mestre i udendørs fodbold og har vundet en ”kæmpe pokal”.
Så stor, at vi ikke har et pokalskab, vi kan vise den frem i, men må gemme den væk i
et aflåst skab. Egentligt lidt for dårligt…..
Og så har bocciaafdelingen vundet to gange guld og to gange sølv ved danske mesterskaber.
Der ud over har der været rigtig god aktivitet i alle vores afdelinger, og rigtig mange
børn, unge og voksne har gennem hele året haft mange dejlige aktivitetstimer i samvær
med hinanden. Dog er der plads til flere børn med autisme på idrætsholdet.
Som det absolut seneste, så har vi netop modtaget godt kr. 3.000,- fra SuperBrugsen til
fællesaktiviteter for børn med autisme i svømme- og idrætsafdelingerne.
De skal selvfølgelig tilføres de to afdelinger, evt. til et fælles socialt arrangement, men
det går jeg ud fra, at afdelingerne taler sammen om.
Til gengæld har det været meget vanskeligt at skaffe økonomi til indkøb af en tandemcykel til afløsning af en efterhånden meget slidt cykel.
Tandemafdelingen har dog ikke givet op, og der søges stadig på livet løs.
Vi har 40 års fødselsdag eller stiftelsesfest i år, og vi er i FU i fuld gang med at finde
ud af, hvordan vi kan fejre den med manér.
Det er endt med en fødselsdagsfest i Herlevhallens restaurant med forhåbentlig god
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mad, vin, øl, vand ad libitum, og så er der levende musik til en svingom efter kaffen.
Jeg tror, det bliver en god og sjov fest, og jeg håber, at antallet af tilmeldte og humøret
vil blive, som jeg har fået refereret, at tidligere fester i BHIC har været.
Datoen er fredag den 18. marts kl. 1800.
Vi har afholdt alle de planlagte møder i både FU og i HB, og vi har efter nogle års
pause holdt et møde med trænere, instruktører og ledere, hvilket jeg tror har været
modtaget meget positivt.
Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at det bør vi gentage.
Der er heller ingen tvivl om, at vi går en meget spændende og udfordrende periode i
møde, og jeg tør ikke udtale mig om, hvor vi ender, men der er ingen tvivl om, at der
skal enkelte nye kræfter til at køre BHIC videre, og vi er nødt til at forandre vores
arbejdsgange meget til noget enklere, hvis vi fortsat skal få frivillige til at fortsætte
med arbejdet.
Så er der to medlemmer af FU, der stopper - Grethe og Doris.
Til dig Grethe vil jeg sige tak for din indsats som kasserer gennem to år. Jeg ved,
det ikke har været nemt, men også at det har været indviklet og tidskrævende.
Samtidig er både du og John jo ikke blevet yngre, og samtidig har I begge fået det
dårligere helbredsmæssigt.
Du gik ind til jobbet med stor entusiasme, hvilket du fortjener stor ros for, men jeg har
fuld forståelse for, at der også skal være tid til andet end regnskabsproblemer i BHIC.
Tak for din indsats for klubben.
Doris har været med i et år, men er løbet sur i jobbet med meget stringente regler om
dagsorden og referater, og så er der ikke meget ved at være frivillig, hvis man ikke
føler, at man udfylder jobbet.
Jeg vil også sige dig tak for din indsats for klubben.
Til sidst vil jeg sige tak til hele Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen for samarbejdet og indsatsen gennem året.
Og så vil jeg sige tak til alle vores instruktører og trænere og alle vores øvrige frivillige
i de enkelte afdelinger for indsatsen i årets forløb.
Uden jeres indsats kunne vi slet ikke eksistere og samtidig glæde alle vore mange
medlemmer.
Tom Nielsen
Formand for BHIC
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BHIC’s bestyrelses sammensætning

Formand, HB og FU
Tom Nielsen
Salbyvej 18
2740 Skovlunde
Tlf. 44 91 75 01
Mobil 25 35 28 80
tni@balk.dk

Kasserer, HB og FU
Jørgen Nygaard Madsen
Storkevej 13
3650 Ølstykke
Mobil 31 78 92 23
JNM2740@gmail.com

Sekretær, HB og FU
Susanne Iskov
Skovgårdsalle 151
3500 Værløse
Tlf. 44 48 48 31
Mobil 40 32 32 28
iskovjensen@gmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Lone Thomsen, HB og FU
Bispevangen 112
2750 Ballerup
Tlf. 44 65 23 47
Mobil 29 61 00 58
Lt-lone@mail.dk

Michael V. Eriksen, HB og FU
Ole Froholdt
Elbagade 57 1. tv.
Suppleant til FU
2300 København S
Snogegårdsvej 157
2860 Søborg
Mobil 60 62 32 47
Mobil 22 88 81 31
mictve@yahoo.dk
ole_froholdt@yahoo.dk

Se vores hjemmeside på Internettet på www.bhic.dk
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BALLERUP HANDICAP IDRÆTS CLUB
Egebjerg Bygade 127 A, 2750 Ballerup
Stiftet den 17. marts 1976
Autister idræt / Parkskolen
Formand og HB medlem
Stine Frisk Fredslund
Maj Alle 86
2860 Søborg
Mobil 61 30 29 59
stine_frisk@yahoo.dk

Fodbold
Formand og HB medlem
Daniel Laursen
Læssevej 42
3500 Værløse
Mobil 22 99 53 92
Laursendaniel1986@gmail.com

Autister svømning / Parkskolen
Formand og HB medlem
Lisa Thomsen
Lammets Kvarter 11
2750 Ballerup
Mobil 23 29 62 48
lit@semler.dk

Gymnastik
Formand og HB medlem
Leo Andersen
Baltorpvej 89. 1.
2750 Ballerup
Tlf. 44 97 43 65
Mobil 29 27 12 38
leoandersen1938@outlook.dk

Boccia
Formand og HB medlem
Henrik Woffinden
Bakkedraget 10, Kvarmløse
4340 Tølløse
Mobil 40 85 25 17
henrik.woffinden@boccia.org

Varmtvandsmotion /
Lundehaven
Formand og HB medlem
Birgitte Suhr
Lundagervej 39
2740 Skovlunde
Mobil 42 77 06 69
bsuhr3@gmail.com

Tandem
Formand og HB medlem
Tove Krog
Lindbjergvej 29
2750 Ballerup
Tlf. 44 97 43 78
Mobil 30 11 43 78
tovekrog01@gmail.com

Nyhedsbrevet udkommer april og september.
Indsendelse af materiale kan ske til Rikke, rikke.jackie.hansen@youmail.dk
i Microsoft Word 97-2003 udgave
Deadline til næste blad er 7. september 2016

Redaktionen
Kirsten Hansen
Brydegårdsvej 37
2760 Måløv
Tlf. 44 97 79 21

Rikke Hansen
Tove Krog
Egebjerg Bygade 131 st.tv
Lindbjergvej 29
2750 Ballerup
2750 Ballerup
Tlf. 44 66 84 60
Tlf. 44 97 43 78 / 30 11 43 78
rikke.jackie.hansen@youmail.dk tovekrog01@gmail.com
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Referat generalforsamling onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19.00.
Deltagelse: 51
1. Valg af dirigent:
Lone Thomsen.
Der var flere medlemmer, som ikke havde fået indkaldelsen på mail til generalforsamlingen.
Alle, der var til stede, og som ikke havde modtaget indkaldelsen, godkendte, at vi fortsatte
generalforsamlingen.
2. Valg af referent:
Maria Laursen.
3. Valg af stemmeudvalg:
Susanne Iskov - Leo Andersen.
4. Forretningsudvalget / Bladudvalgets beretning / Afdelingsudvalgene:
Forretningsudvalget: Tom gennemgik den reviderede beretning i forhold til den tidligere
udsendte.
Tom takkede Hanne for hendes indsats som regnskabsfører gennem to år.
Leo takkede Tom for beretningen, som han mente kom vidt omkring.
Bjarke spurgte om, hvorfor man forsøger at flytte nogle idrætsgrene ud i raske idrætsklubber.
Leo kunne godt forstå, hvis nogle var nervøse for, at man kunne blive "glemt” i en eventuel ny
klub. Alice sagde, at sidste år fik FU mandat til at undersøge sagen. Hun ønskede dog ikke at
fortsætte til svømning, hvis det blev i en anden klub.
Tom svarede, at intet var afgjort med at få afdelinger ud i raske klubber. I sidste ende er det
medlemmerne i de enkelte afdelinger, der selv stemmer om det.
Hans oplyste, at han var med til halfordelingsmøde på Ballerup kommune. Han fortalte, at man
hurtigt fik en god dialog om et måske kommende samarbejde med BSF (fodboldklub). Helle
udtalte, at det må være bedre at være en stor klub med mange medlemmer, frem for en lille klub.
Lisa mente, at der også kunne komme noget godt ud af et samarbejde med raske klubber, så
deres medlemmer "lærte" at omgås folk med forskellige handicaps.
Maria, som også var med til halfordelingsmødet på Ballerup Rådhus, talte med ungdomsformanden fra BSF. Han oplyste, at han gik meget op i, at ikke handicappede fodboldspillere
lærer at omgås handicappede og skabe forbindelser og venskaber på tværs. Daniel oplyste, at
dem, der udfører et stort stykke frivilligt arbejde i BHIC, måske også kan få et for stort arbejde
at skulle udfylde.
Alice spurgte, om det er afdelingernes medlemmer, der selv bestemmer, om man vil løsrive
sig fra BHIC, eller om det skal ske på en generalforsamling.
Tom svarede, at det er op til medlemmerne i de enkelte afdelinger at stemme om det.
Bjarke ønskede, at man spurgte trænerne til især afdelinger for børn med autisme om, hvad
det er, de har brug for ved evt. skifte til anden klub.
Tom sluttede af med at fortælle, at en af grundene til at arbejde med at flytte de forskellige
afdelinger ud til raske klubber er, at DHIF også har denne målsætning. Alle berørte medlem8

mer vil blive taget med på råd ved eventuelle fremtidige møder med andre klubber. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Forretningsudvalgets reviderede beretning vil kunne ses i
bladet.
Bladudvalget: Tove læste beretningen op.
Der er udsendt 2 informative Nyhedsbreve i 2015. Der har været informationer fra næsten alle
afdelinger. Det siger sig selv, at bladudvalget er afhængigt af et samarbejde med afdelingerne,
og de meget gerne vil have billeder medsendt til kommende indlæg. Lone informerede om, at
forældrene skal have givet deres skriftlige samtykke på, at billeder med børn på må offentliggøres.
Idræt for børn med autisme: Ikke til stede.
Svømning for børn med autisme: Lisa oplyste, at hun er ny formand i afdelingen. Hun synes,
det går godt, og at det går fremad. Der er et godt samarbejde med trænerne. Holdene er fyldt op.
Boccia: Susanne læste beretningen op.
Det har været et travlt år for afdelingen. Der har været stor deltagelse til stævner med flotte
resultater. Afdelingen har også haft spillere i udlandet og spillet for landsholdet af flere
omgange. I februar deltog afdelingen i halfordelingsmøde, hvor vi stort set fik de tider, vi ville.
Afdelingen har en god økonomi i kraft af, at der sælges Lillebrorlodder, samt afholdes stævner,
hvor der bliver tjent penge til afdelingen. Det sidste nye fra 2016 er, at afdelingen har fået
udtaget 3 spillere til landsholdet til NM til maj i Finland.
Fodbold: Daniel fortalte, at det går godt i afdelingen. De er blevet Sjællandsmestre og gik
videre til DM. Herefter vandt afdelingen DM. Der er kommet nyt udvalg. Der er kommet to
gode trænere. De glæder sig til at komme udendørs og på kunstgræs. De vil prøve at stille op i
en højere række end sidste år. De vil forsøge at tjene penge ind til afdelingen.
Gymnastik: De er otte stabile gymnaster.
Varmtvandsmotion Lundehaven: Hanne fortalte, der har været afholdt årsmøde. Det er lidt
deprimerende, at der kun deltog l5 medlemmer ud af 113. Tom sagde, at han gerne ville forsøge at finde lokaler i nærheden af bassinet, så flere har mulighed for at deltage i årsmødet.
Lone havde læst i referatet, at man måske ville prøve at lave årsmøde om dagen. Det er lidt
uhensigtsmæssigt, da nogle medlemmer går på arbejde.
Tandem: Tove læste beretningen op.
Afdelingen er meget glade for deres trofaste piloter. Desværre har afdelingen mistet et
mangeårigt medlem, idet Margrethe ikke er her mere. Afdelingen søger fonde til en
side-by-side cykel med el-motor. Indtil videre har Lions Club Skovlunde tilkendegivet, at de
vil støtte med 5.000 kr. til indkøb af ny tandemcykel. Afdelingen ønsker forslag til fonde,
hvor man kan søge yderligere tilskud til tandemcykel.
5. Regnskab: Grethe takkede Hanne for hendes store hjælp med udfærdigelse af regnskabet.
Grethe fremlagde herefter regnskabet, der viser et overskud for 2015 på 18.473,17 kr.
Pr. 3l-12-2015 er klubbens aktiver i alt 409.136,83 kr.
Nikolaj spurgte, hvad man vil bruge overskuddet til.
Grethe oplyste, at pengene er gået ind på klubbens konti til fremtidige udgifter i forbindelse
med evt. tilkøb af fremtidig økonomisk hjælp til føring af regnskab og til styring af lønregnskab.
Leo mente, at prisen for 40 års jubilæumsfesten er for høj.
Tom oplyste, at han syntes, at beløbet var rimeligt, idet prisen kun er steget med 25 kr. i for9

hold til for 5 år siden, og denne gang er beløbet inkl. drikkevarer under middagen. Susanne
sagde, at det koster at holde en fest, hvis det ikke er de samme personer, der hver gang skal
stå og knokle.
Lone fortalte, at det sted, hvor det først var aftalt at holde festen, nu er lukket, så derfor måtte
vi hurtigt finde et andet sted, hvor der kan være mange medlemmer, og tilgængeligheden er
optimal for bl.a. kørestolsbrugere.
Maria opfordrede til, at de, der er utilfredse med prisen på festen, måske fremover skulle komme med gode råd og ideer til, hvor og hvordan man kan afholde festen, hvis det skal være billigere i fremtiden.
Tove oplyste, at nogle fonde gerne vil have klubbens regnskab, når afdelingen ansøger om
støtte til tandemcykler.
Hanne syntes, at FU/HB måske skulle overveje at hjælpe tandem afdelingen med økonomi til
en ny tandemcykel.
Tom oplyste, at tandem skal sende en ansøgning til FU.
Regnskabet blev herefter godkendt. Da der har været problemer med at få kopieret alle sider i
regnskabet, vil det blive eftersendt.
6. Fastsættelse af kontingent:
Tom fremlagde forslag nr. 1 om en forhøjelse af klubbens kontingent til 850,00 kr. årligt. Det
er en stigning på 130,00 kr. årligt. Begrundelsen er en forventet, betydelig stigning i udgifterne, specielt til administration af løn og regnskabsførelse, men også til porto og administration i
øvrigt.
Alice syntes, man skulle vente med kontingentstigning, indtil man kendte mere til situationen
omkring valg af kasserer og klubbens fremtid.
Tom henstillede til, at man stemmer om det i dag, da der allerede nu er udgifter til ny regnskabsførelse. Der var 1, der stemte imod. Resten stemte for. Kontingentstigningen træder i kraft pr.
l-7-2016.
7. Indkomne forslag:
Lone fremlagde forslag nr. 2 vedr. vedtægter. Alle forslag til ændringer blev vedtaget.
Maria fremlagde forslag nr. 3. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Leo fremlagde forslag nr. 4. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dog skal det undersøges, om DHIF har regler om, at de SKAL modtage klubbens formue ved
foreningens evt. ophør.
DHIF er blevet kontaktet efter mødet. DHIF oplyste, at de ikke har ret til klubbens penge ved
ophør.
8. Valg af FU medlemmer:
Kasserer: Jørgen Madsen for 1 år.
Valgt
Sekretær: Susanne Iskov for 2 år.
Valgt
Bestyrelsesmedlem: Michael Eriksen for 2 år.
Valgt
FU Suppleant: Ole Froholdt for 1 år.
Valgt
Under punktet valg af sekretær spurgte Leo, om det forholdt sig sådan, som han havde fået
oplyst, at Lone skulle godkende alle referater i FU & HB, før de må sendes ud.
Lone oplyste, at hun ikke skulle godkende dem, men at hun fik dem til gennemlæsning, så
man ikke skulle bruge lang tid på det kommende møde for at rette en masse ting. Derudover
har hun bare prøvet at hjælpe den sekretær, der blev valgt sidste år.
Maria og Hanne oplyste begge to, at mens de sad i FU, har sekretæren altid sendt referaterne
til gennemlæsning, inden de blev sendt ud.
9. Valg af bladudvalgsmedlemmer:
Bladudvalget: Rikke Hansen for 2 år.

Valgt
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Bladudvalget suppleant: Tove Krog for 1 år.

Valgt

10. Valg af revisor:
1. revisor: Alice Olsen for 2 år.
Revisor suppleant: Ida Køhlert for 1 år.

Valgt
Valgt

Tillykke med valget til alle.
11. Offentliggørelse af H.B.
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
FU suppleant:
Bladudvalget:
Idræt for børn med autisme:
Svømning for børn med autisme:
Boccia:
Fodbold:
Gymnastik:
Varmtvandsmotion Lundehaven:
Tandem:

Tom Nielsen
Jørgen Madsen
Susanne Iskov
Lone Thomsen
Michael Eriksen
Ole Froholdt
Kirsten Hansen
Stine Frisk Fredslund
Lisa Thomsen
Henrik Woffinden
Daniel Laursen
Leo Andersen
Birgitte Suhr
Tove Krog

Eventuelt:
FU skal huske fremover undgå at afholde generalforsamling på en onsdag, da der var et orkester, der
øvede i nabolokalet.
Tom takkede for aftenens forløb. Han rettede en særlig tak til dem, der blev valgt og til de personer, der fratrådte.
Kirsten takkede for en god aften, men hun syntes, den var for lang.
Dirigenten takkede til sidst for en god generalforsamling og opfordrede alle til at melde sig til
40 års jubilæumsfesten.

Mødet sluttede kl. 22.20.

___________________________
Lone Thomsen
Dirigent

_________________________
Maria Laursen
Referent
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Et kort historisk tilbageblik på opstart af organiseret handicapidræt i Danmark
v/Leo Andersen

Den første idrætsklub i Danmark blev startet d. 12. november 1951 og kom til at hedde LAVIA.
Det er en forkortelse af Landsforeningen af Vanføres Idræts Afdeling. Grunden hertil
var, at det var landsforeningen, der tog initiativet til opstarten af klubben. Efter få år
kom der flere klubber til, hvorefter navnet på byen også blev tilføjet. Klubberne kom
herefter til at hedde "LAVIA København", "LAVIA Århus", Odense, Randers o.s.v.
Det var i starten kun de bedst fungerende handicappede, der fik denne mulighed, idet
der i begyndelsen ikke var idrætsgrene specielt tilrettet til handicappede. De første
idrætsgrene blev derfor valgt efter deres tilgængelighed. Det var svømning, bueskydning, gymnastik og boccia. Fodbold måtte vi jo også have med, der dog mest henvendte sig til enarmede, nogenlunde mobile medlemmer eller dem med mindre følgevirkninger efter f.eks. polio, samt enkelte ansatte på Vanførehjemmet og Ortopædisk Hospital.
Forholdene i de første klubber var ikke handicapegnede og kunne som følge heraf ikke
tilbyde idræt til medlemmer med et større handicap. De første år konkurreredes mellem
de største hospitaler i Storkøbenhavn, der mest bestod af ikke handicappede. For at kunne konkurrere med ligestillede i organiserede turneringer blev LAVIA Unionen dannet.
Der kom hurtigt flere handicapklubber til, men da LAVIA klubberne som udgangspunkt
henvendte sig til fysisk handicappede, blev dette ikke en del af de efterfølgende klubbers
navn, og der opstod derfor hurtigt et behov for et forbund, der omfattede alle handicapgrupper. Det blev så en realitet i 1971 på initiativ af bl.a. overlæge på Ortopædisk Hospital Bodil Eskesen og formanden for LAVIA Unionen, Allan Hein. Bodil blev den første
formand i Dansk Handicap Idræts Forbund, forkortet D.H.I.F. Hun blev dog efter kort
tid fulgt af Karl Vilhelm Nielsen. Han er selv handicappet af polio og var i mange år bosat
i Skovlunde.
Starten af Ballerup Handicap Idræts Club.
BHIC blev startet d. 17. marts 1976 i et klasselokale i Ellegårdsskolen på Baltorpvej.
Den lille gruppe, der var mødt op på skolen, talte ikke flere, end at næsten alle blev valgt
til noget i den første bestyrelse. De første aktiviteter fandt sted i Rytmiksalen på Egebjergskolen, hvor der ikke var meget plads. Der var ret lavt til loftet, blandt andet slog jeg
hul i hovedet under bordtennistræningen og måtte en tur på skadestuen og syes. Lokalerne egnede sig lidt bedre til boccia og afspændingsgymnastik.
Der var ikke flere aktive i klubben, end at alle kunne samles til fælles kaffebord efter
træningen, det var nu meget hyggeligt. Efter nogle år og med en større medlemstilgang
fik vi tider i Egebjerghallen og senere også klublokaler i nogle af de rum, som tidligere
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var blevet brugt til børnehave. Lokalerne bruger vi også i dag.
Vi blev dengang misundt af andre handicap idrætsklubber for disse gode faciliteter,
hvor hallen med tilhørende omklædningsrum og toiletter blev gjort handicapegnet.
BHIC har i mange år været vært for utallige venskabs- og regionsstævner, dette har
vi kunnet, fordi vi har været begunstiget med mange, meget aktive frivillige ledere og
hjælpere.
Jeg synes, jeg vil nævne nogle af dem, der var mest aktive i opstarten af klubben.
Foruden undertegnede og min kone Kirsten var det Erik Funder og Sanne Jensen, Leif
Aage og Åse Hansen, Allan og Irene Jensen, Villy og Maren Andersen og Bent Andersen. To ægtepar, der også har ydet et stort arbejde for BHIC gennem mange år, er Kirsten og John Hansen samt Karen og Niels Bloksgaard. Hele familien Iskov med Susanne
og Maria i spidsen har også i mange år ydet en stor indsats, specielt i boccia afdelingen.
Siden starten har vi mistet Bent Andersen, Erik Funder, Villy Andersen, Åse Hansen
samt Karen og Niels Bloksgaard.
Vi mindes dem alle med taknemmelighed for deres store indsats til gavn for BHIC.
BHIC´s udvikling i 40 år.
Der har i BHIC været en udvikling, som har gjort det muligt, at mange flere handicapgrupper har fået et idrætstilbud. I BHIC har vi ikke været bange for nye tiltag og har i
dag et tilbud til stort set alle handicapgrupper, der er selvhjulpne eller har en hjælper
med. Har der ikke været det rette tilbud, har der kunnet henvises til en anden klub.
Opstarten var i høj grad præget af pionerånd. Vi tilhørte alle gruppen fysisk handicappede og var en forholdsvis homogen gruppe. Der var stor gejst og gåpåmod, og alle var
aktive i en eller anden grad. Tilstrømningen af nye medlemmer var brændstoffet.
Allerede efter de første 20 år var medlemstallet over 200. Den store medlemstilgang
skyldtes blandt andet, at vi åbnede op for gruppen psykisk handicappede. Vi må dog
erkende, at dette også gav klubben nogle udfordringer, vi ikke helt havde haft tidligere.
For ca. 10 år siden havde jeg den glæde, at BHIC kunne optage fodbold som en af klubbens aktiviteter.
Når dette var særligt glædeligt for mig, var det, fordi jeg selv startede med fodbold i
LAVIA, da jeg i 1955 blev elev på Vanførehjemmet. Det har været utroligt spændende
at se tilbage på den udvikling, der er sket i de over 60 år, der er gået siden.
De seneste år har også budt på store udfordringer. Det har været forbundet med stort
besvær at få valgt nye til bestyrelsens vigtigste pladser, formand, kasserer og sekretær,
men også dem med ansvaret for afdelingerne i BHIC har det været svært at få valgt.
13

Kan BHIC ikke længere være en forening drevet af frivillige, skal der indhentes professionel hjælp til at administrere, da der er mange store ubesvarede spørgsmål. Mit bud er,
at der også i mange år fremover vil være behov for fritidstilbud, der retter sig specielt til
handicappede. Rammerne for hvordan det vil blive organiseret, kan tænktes at blive
meget varieret og fleksibelt. For eksempel integrering i almindelige klubber for de bedste
og særligt støttede klubber for svært handicappede. Det sidste vil dog efter min mening
blive et skridt tilbage, idet det kan føre til en isolering af denne gruppe. Forskellen fra før
halvtresserne er den, at der overhovedet ingen tilbud var til denne gruppe.
Som det kan ses, vil der ikke mangle udfordringer i fremtiden, der sker fortsat noget nyt,
og der bliver løbende brug for at justere udviklingen i den rigtige retning.
Vi er to, der har været med fra opstarten, foruden undertegnede er der også min gamle ven,
Leif Aage Hansen. Han har i alle disse 40 år været en stor og loyal støtte for mig og ikke
mindst for BHIC.

Leo Andersen

Leif Aage Hansen





Fødselsdagsfest
I anledning af BHIC’s 40 års fødselsdagsfest er der blevet afholdt en fest med dejlig mad
og dejlig musik. Festen blev afholdt i Herlev i lokaler, der var udmærkede.
Måske var der medlemmer, der syntes, det var vanskeligt at komme til Herlev?
Bestyrelsen modtager gerne forslag til lokaler til fremtidige sammenkomster.
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BHIC på Danmarkskortet
I et år har Salah Barkani været træner for
fodboldholdet i BHIC, og han fortæller med
entusiasme:
” - Jeg har altid været glad for fodbold, og da
jeg så et opslag på Facebook fra Mikkel, som
spiller på holdet, tænkte jeg - hvorfor ikke?
Jeg så det som en udfordring.”
” - Har det opfyldt dine forventninger?”
” - Ja, bestemt! Jeg havde sat mig nogle mål med fodboldholdet. Vi skulle i hvert fald
kvalificere os til Sjællandsmesterskabet og derefter til Danmarksmesterskabet.”
Salah Barkani fortsætter:
” - Det endte da også med, at vi kvalificerede os til Danmarksmesterskabet – og vi vandt!
Så ud fra det har vi allerede opfyldt målsætningerne og lidt mere …. ”
” - Hvordan oplever du børnene på fodboldholdet?”
” - De er motiverede og glade, og jeg ser i dem den glæde, som jeg selv oplevede som
barn.”
” - Har du nye mål?”
” - Ja, at vi kvalificerer os til en højere række, og jeg vil vise spillerne, at de kan meget
mere, end de selv tror.
Vi er jublende glade over den store pokal, som vi vandt”, slutter han.
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Tandemklubben
Foråret er på vej, og med forårets komme nærmer tandemsæsonen sig. Alle glæder sig til
at få vind i håret og røde kinder.
Turene i Ballerups omegn giver masser af vink og smil fra forbipasserende.
I vinterens løb har vi som sædvanligt mødtes en gang om måneden til kaffe, banko og
hyggeligt samvær, og i december holdt vi en juleafslutning, der gik rigtig godt.
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