39. årgang – nr. 1
April 2017
BHIC’s bestyrelses sammensætning

Formand, HB og FU
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Ole Froholdt
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2860 Søborg
Mobil 22 88 81 31
Ole_froholdt@yahoo.dk

Suppleant til FU
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Søholmen 42, 2.c
2760 Måløv
Mobil 20 96 17 09
bente_oksevej@yahoo.dk
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Idræt for børn med autisme /
Parkskolen
Formand og HB medlem
Helle Christensen
Bøgesvinget 45
2740 Skovlunde
Mobil 50 58 04 77
Hellerc06@yahoo.com

Svømning for børn med autisme /
Parkskolen
Formand og HB medlem
Lisa Thomsen
Lammets Kvarter 11
2750 Ballerup
Mobil 23 29 62 48
lit@semler.dk

Boccia /
Egebjerghallen
Formand og HB medlem
Henrik Woffinden
Bakkedraget 10, Kvarmløse
4340 Tølløse
Mobil 52 53 33 30
henrik.woffinden@boccia.org

Gymnastik /
Egebjerghallen
Formand og HB medlem
Ane Lise Truelsen
Baltorpvej 44, st.tv.
2750 Ballerup
Tlf. 44 65 46 03
Mobil 30 29 29 65
lise@olskjaer.dk

Varmtvandsmotion /
Lundehaven
Formand og HB medlem
Birgitte Suhr
Lundagervej 39
2740 Skovlunde

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

Mobil 42 77 06 69
bsuhr3@gmail.com
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Referat generalforsamling torsdag d. 23. februar 2017 kl. 19.00.
Deltagelse: 26
Tom startede med at byde velkommen til de fremmødte.
1.

VaIg af dirigent:
Glennie blev valgt. 
Indkaldelsen er udsendt rettidigt.


2. Valg af referent:
Lone Thomsen 

3. Valg af stemmeudvalg:
Helle Madsen - Bente Linding.
4. Forretningsudvalget / Bladudvalgets beretning / Afdelingsudvalgene
Forretningsudvalget: Tom gennemgik beretningen, som er blevet sendt ud sammen med
indkaldelsen.
FU har brugt meget tid med, hvordan klubben i fremtidens organisation skal se ud, dette
indbefatter også udvalgene. Der er udfærdiget nye trænerkontrakter, og der er afholdt
bassinprøve uden om Ballerup kommune. Kommunen har fremover lavet en aftale med
Triton om, at de står for bassinprøver. 40 års fødselsdagsfest. Der kunne godt have været
flere deltagere, men det var en meget hyggelig aften. Vedr. bømeattester mangler kun 1
ud af 5 trænere at returnere den underskrevne attest. En helt ny tandemcykel er købt med
bevilling fra FU. Idræt for børn med autisme er kommet i gang igen efter at have ligget
stille i hele efteråret. Stor ros til formanden Helle. Fodbold er fra september overgået til
BSF. Der var halfordelingsmøde i går, og da fodbolden er flyttet, er vi gået fra 9 timer til 3
timer om ugen i Egebjerghallen til Boccia. Det lykkedes at få 2 timer om tirsdagen mellem
kl. 20.00-22.00, samt en time om torsdagen mellem kl. 20.00-21.00. Der er lavet en aftale
med BSF om, at boccia må starte ½ time tidligere om torsdagen. Varmtvandsmotion vil
ikke blive flyttet til en anden klub. Der er i februar udsendt ny instruks til deltagerne på
varmtvandsbassinet. Michael Eriksen har valgt at melde sige ud af klubben i slutningen af
januar, og Ole Froholdt har overtaget hans plads i FU. Efterfølgende har Susanne også
valgt at melde sig ud. Stor tak til dem begge for deres arbejdsindsats.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
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Bladudvalget: Tove læste beretningen op.
I 2016 er der udkommet 2 nyhedsblade, og vi synes selv, det har været informative blade
med et interessant indhold. Der har været information fra de fleste af afdelingerne, og det
har vi været glade for. Dog vil vi ikke undlade at komme med et lille suk. Vi fornemmer, at
mange af jer er grundigt trætte af, når der bedes om en artikel fra udvalgene, kort eller lang.
Men uden omtale af hvad der sker i afdelingerne, kan bladet ikke blive interessant.
I kan vælge at skrive, eller hvis I synes, det er for tidskrævende, kan I ringe til Tove og
fortælle om løst og fast fra jeres afdeling. Så skriver hun det som et interview.
Aktuelle fotos gør bladene endnu mere indbydende. Husk at forældrene skal have givet
deres skriftlige samtykke på, at billeder med børn på må offentliggøres.
Vi bestræber os på at kunne udsende det næste nummer til april. og vi vil allerede nu bede
jer om at tænke på stof hertil. Der er deadline d. 8. marts.
ldræt for børn med autisme:
Vi er kommet godt i gang igen, og der er mellem 4 -5 børn om søndagen, hvor de træner i
1 l½ time. Der efterlyses en træner, da Helle pt. fungerer som træner, men gerne vil slippe
for denne del, da hun jo også er forælder. Så hjælp afdelingen med at finde en ny træner.
Leo oplyste, at man kunne prøve at kontakte Videnscenter for autisme.
Svømning for børn med autisme: Lisa læste beretningen op.
Der er 2 onsdags hold og 2 hold søndag. Der er søgning til søndagsholdene, mens
onsdagsønsker er blevet tilgodeset ved lidt jonglering mellem forælder og dage. Pt. er der 7
børn på venteliste til søndagsholdene. En overflytning til Triton er fortsat ukendt og
uafklaret, men man ønsker fortsat en sammenlægning fra Tritons side, og afdelingen ser
ikke nogen ser nogen forhindringer i forhold til en sammenlægning. Næstformanden er
stoppet. Formanden har tilkendegivet. at hun vil forsætte, indtil der har fundet en løsning
med Triton sted. Undersøger, om der er nogen forældre på søndagsholdene, der vil tage
ansvar for de praktiske ting i forbindelse med sæsonafslutning. Der er ønske fra nogle
forældre på søndagsholdene, at der bliver undersøgt, om det vil være muligt at rykke
holdene til tidligere på dagen. Dette kræver alle forældres accept (ønsket er kun udtrykt
for holdet kl. 14.00- 15.00) og det vil også kræve, at svømmelærerens gymnastikhold
ligeledes kan flytte (kl. 12.00 - 13.45). Det er blevet observeret, at svømmesalen ikke er
blevet brugt, inden BHIC kommer. Men man skal også tænke på de børn, der går til både
svømning og idræt. FU svarer, at aftenskolen FOF står til at have bassinet forinden, og at
Ballerup gymnastikforening har pigesalen inden. Vedr. pigesalen er det ikke muligt at
Rykke tiden til tidligere. Så det er ikke muligt at flytte gymnastik. Der skal gives besked
til FU, hver gang man observerer, at lokaler ikke bliver brugt, så vi kan give besked videre
til kommunen.
Boccia:
Glennie læste beretningen op.
Året 2016 startede desværre lidt i tumult, da hele den tidligere bestyrelse valgte at gå af.
Dette kombineret med, at der ikke ligefrem var folk, der stod i kø for at overtage, gjorde
at vi måtte have et ekstraordinært årsmøde med kun valg på dagsordenen. Her fik vi valgt
en ny bestyrelse: Formand: Henrik. Udvalgsmedlem 1: Nikolaj og udvalgsmedlem 2:
Daniel Q. Ingen af vi nye havde været i bestyrelsen tidligere. så der er meget, der skal
læres. Har igen i år været flot repræsenteret ved stævner, og det er med flotte resultater.
Afdelingen har også haft spillere i udlandet og spillet for landsholdet ad flere omgange.
På årsmøde i 2017 havde Nikolaj valgt at trække sig, så pt. arbejdes der på at få fundet
en anden, der vil sidde i udvalget.
Gymnastik:
De kom i gang i efteråret, men det er meget svært at få deltagere, så de forventer, at
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holdet lukker ned inden sommerferien. Leo giver besked til FU, så der kan skrives en
opsigelse til instruktør med lovligt varsel.
Varmtvandsmotion Lundehaven:
Hanne oplyste, at der havde været årsmøde d. 1. februar. Der har været 10 udmeldelser i
løbet af efteråret. Det kører stille og roligt. Der efterlyses nye medlemmer. Jørgen fortalte
om årsmødet, at man havde talt om få lavet en brochure for at få nye medlemmer. Lone
oplyste, at AOF og Gigtforeningen har fået at vide, at de kan henvise deres medlemmer
til os, hvis de har nogle på venteliste, da vi har ledige pladser.
Tandem: Tove læste beretningen op.
I sommer har tandemafdelingen cyklet hver mandag som i de tidligere somre. De er glade
for deres piloter, hvoraf mange er meget trofaste. En stor oplevelse i 2016 har været at få
en ny "side-by-side" cykel med elmotor til erstatning for den gamle cykel, der havde mange
år på bagen. Uden hjælp fra forretningsudvalget i BHIC havde det ikke været muligt at
erhverve en ny cykel, og de er taknemmelige for udvalgets og generalforsamlingens
velvillige støtte.

5. Regnskab:
Jørgen fremlagde regnskabet, der viser et underskud for 2016 på 60.232,40 kr. Dette
skyldes bl.a. et stort tilskud til tandemcykel, samt 40 års fødselsdagsfest og revisorhjælp
til Jørgen til regnskabet. Man kan også mærke, at vi er blevet færre medlemmer.
Pr. 31/12-2016 er klubbens egenkapital i alt 335.232,13 kr.
Der blev spurgt til, hvad balance betyder. Tom oplyste, at det er summen af alle de
indtægter og udgifter, der har været i løbet af 2016, og som skal passe sammen.
Efter lidt debat frem og tilbage blev regnskabet enstemmigt godkendt.
En stor tak til Jørgen for det store arbejde han har udført, efter at han har overtaget
kassererposten.
Alice spurgte til, om FU forventede at forsætte med at bruge revisoren. Det blev vedtaget,
at det er op til FU at vurdere i hvilket omfang, der er behov for hjælp.
6. Fastsættelse af kontingent:
FU forslog, at det fortsætter uændret.
Dette blev enstemmigt godkendt.
7. Indkomne forslag:
Intet.
8. Valg af FU medlemmer:
Tom oplyste, at alle er på valg i år. Formanden skulle have været på valg sidste år, men der
var desværre sket en forglemmelse, så derfor er formanden på valg for 1 år.
Formand: Tom Nielsen for 1 år
Valgt
Kasserer: Jørgen Madsen for 2 år
Valgt
Sekretær: Daniel Qvist for 1 år
Valgt
Bestyrelsesmedlem: Lone Thomsen for 2 år
Valgt
Bestyrelsesmedlem: Ole Froholdt for 1 år
Valgt
Suppleant: Bente Linding for 1 år
Valgt
Tom oplyste, at Maria stopper med at føre medlemsregistrering og kontingentopkrævning.
Disse opgaver har tidligere været en del af sekretærens opgaver. Såfremt FU ikke kan finde
en fra foreningen, der har overskud til dette, kan vi blive tvunget til at købe denne hjælp
udefra.
5

9. Valg af bladudvalgsmedlemmer:
Bladudvalget: Kirsten Hansen for 2 år
Bladudvalget suppleant: Tove Krog for 1 år

Valgt
Valgt

10. Valg af revisor:
2. Revisor: Leo Andersen for 2 år
Revisor suppleant: Ida Køhlert for 1 år.

Valgt
Valgt

Tillykke med valgene 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:
Gymnastik:
Varmtvandsmotion Lundehaven:
Tandem:

Tom Nielsen
Jørgen Madsen
Daniel Qvist
Lone Thomsen
Ole Froholdt
Bente Linding
Kirsten Hansen
Helle Christensen
Lisa Thomsen
Henrik Woffinden
Leo Andersen
Birgitte Suhr
Tove Krog

12. Eventuelt:
Fredag d. 17. marts bliver der afholdt 41 fødselsdagsfest, husk at tilmelde jer.
Der ligger en kuglepen ved hver plads, dette er en gave til de medlemmer, der er til stede.
Tom takkede endnu engang Michael og Susanne for den indsats, de har gjort for klubben,
både i boccia og FU.
Tom takkede også Maria for det kæmpe arbejde, hun har lavet, både som aktivt medlem,
men ikke mindst den tid, hun har brugt, da hun sad i FU. Og efterfølgende det store arbejde
hun har udført som hjælp til FU med bl.a. medlemsregistreringen.
Leo takker dem, der har valgt at stille op til FU og dem, som fortsætter, så klubben kan
fortsætte.
Vi var ved udgangen af 2016 148 medlemmer.

Mødet sluttede kl. 20.40.

________________________
Glennie Qvist
Dirigent

________________________
Lone Thomsen
Referent

Det underskrevet referat kan se på klubbens hjemmeside www.bhic.dk, under om BHIC.
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Boccia
I oktober var nogle af klubbens bocciaspillere til stævne i Göteborg.
Det blev til en guldmedalje, som Anne Woffinden tog med hjem.

Den 24. marts skal klubben spille regionsmesterskab i Nykøbing Falster.
De, der går videre, skal spille Forbunds- mesterskab i maj.

Husk alle kan spille boccia, så kom og vær med. Hvis du har lyst og tid, er der

mulighed for at prøve.



Ballerup Fodklinik
Lissi Bach
Hold-an Vej 14, 2750 Ballerup
44 65 66 18
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Fastelavn hos børnene med autisme
Vi har traditionen tro afholdt fastelavn søndag d. 26. februar 2017 på holdet idræt
for børn med autisme.
Børn, voksne og søskende mødte udklædte op, og der blev slået katten af tønden.
Årets kattedronning og -konge blev det samme barn.
Bagefter hyggede vi os med slikket fra tønden, kakao, kaffe og fastelavnsboller.

Helle Christensen
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Tandemklubben glæder sig ….
Efter en lang vinter glæder vi os i tandemklubben til at komme ud og rulle igen, mærke
den danske sommer og glæde sig over at være sammen igen.
Selvom vi har mødtes en gang hver måned og hygget os med kaffe og måske en gang
banko, er det nu ikke det samme som at føle, at man er med til at mærke det danske vejrlig på godt og ondt.
John, som i mange år har passet cyklerne på forbilledlig vis, har ønsket at træde tilbage og
er nu afløst af Niels Christensen, som vi siger velkommen til.
Og sidst men ikke mindst er der tre af vores medlemmer i tandemklubben, der er glade for,
at den gamle side-by-side cykel nu er afløst af en ny med el-motor. Det betyder, at de på
skift har mulighed for at køre en lidt længere tur.
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