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Formanden har ordet.
Så er endnu et år gået med mange forskellige og spændende aktiviteter, og ikke
kun i afdelingerne har der været aktivitet. Det har der faktisk også været i såvel
hovedbestyrelsen som i forretningsudvalget.
Selvom vi på grund af flere syge måtte aflyse et enkelt møde i forretningsudvalget, har vi alligevel afholdt 7 forretningsudvalgsmøder og 4 hovedbestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
På sidste generalforsamling valgte vi Lone Larsen som ny sekretær i stedet for
Maria. Desværre meddelte Lone allerede i maj måned, at hun af personlige grunde
og arbejdsmæssige årsager ikke så sig i stand til at passe jobbet på tilfredsstillende måde, og vi har derfor siden sommerferien været uden en valgt sekretær.
Forretningsudvalget fik dog hovedbestyrelsens godkendelse til, at vi stred os gennem året, og med skiftende referenter og især Maria og Lone Thomsen med en stor
arbejdsindsats er det gået ganske godt indtil videre. Men vi mangler helt klart en
sekretær.
Det er lykkedes at finde en kandidat til sekretærposten uden for BHIC.
Doris Børger vil gerne påtage sig jobbet. Både forretningsudvalget og hovedbestyrelsen har haft fornøjelsen af at møde Doris, men jeg vil vente med at sige mere,
indtil vi når frem til punktet: valg af sekretær.
Vi fik jo ikke valgt en ny kasserer i stedet for Hanne ved sidste generalforsamling.
Men vi var heldige, at vi fandt et nyt medlem, der gerne ville påtage sig opgaven,
og på den ekstraordinære generalforsamling den 10. april blev Grethe Larsen valgt
for et år.
Og det har vi i forretningsudvalget været meget glade for.

Ligesom Hanne har Grethe været utrolig god på det økonomiske område, og selvom
de første måneder gik med at få overbevist banker og ministerier om, at vi til
trods for, at vi har et SE-nummer, blot er en helt almindelig idrætsforening og
ikke en ”rockerklub” eller et skalkeskjul for hvidvaskning af sorte penge.
Da Grethe endelig blev godkendt de nødvendige steder, var hun så i et sådant
overskud, at vi bl.a. har fået placeret vores pæne formue på nogle konti til en
forhøjet rente, og så er hun nu kommet ind i arbejdet med det daglige kassererarbejde.
Vi har i løbet af perioden også fået overtalt Per Nissen til at passe og opdatere
foreningens hjemmeside. Han er IT uddannet og ansat hos DONG som IT supporter.
Vi har en aftale med olieselskabet OK, der betyder, at vi i forbindelse med 4 nye
kunder i 2014, der støtter BHIC, har modtaget kr. 660,-.
Jeg håber, at flere vil støtte op om aftalen, så vi kan få endnu flere penge til klubben til glæde for medlemmerne.
I morgen skal vi til halfordelingsmøde på rådhuset, og jeg forventer, at vi får de
tider, vi har ønsket både i Egebjerghallen og på Parkskolen og Lundehaven.
Sidste år gjorde jeg meget ud af, at nøgler og adgangsbrikker ikke er uden problemer.
Det er svært at holde styr på både her i klubben, men også på rådhuset og derfor
er der indledt et arbejde med at få det hele gjort mere enkelt og dermed nemmere
for alle at administrere.
Hvis det lykkes, bliver mange trænere og ledere gladere, men ikke mindst Lone
vil blive lettet i sit arbejde med at få det hele til at fungere.
Der har været en sag om manglende rengøring i bade- og omklædningsrum på
Parkskolen.
Heldigvis blev der taget nogle billeder som bevis, og disse billeder betød, at rengøringschefen i egen person troppede op på Parkskolen og talte med MEGET
STORE BOGSTAVER.
Rengøringsstandarden er nu blevet tilfredsstillende igen, og mon ikke den vil
blive ved med det fremover.
Så har vi fået nogle nye trænere, som jeg herved vil byde velkommen. Selvom
det ikke går helt gnidningsløst med ansættelseskontrakter, hvilket er min skyld,
så får de heldigvis deres løn, og det andet skal jeg nok få styr på.
Men et stort velkommen til de nye trænere. Jeg håber, at såvel aktive medlemmer,
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forældre og trænere bliver glade for samarbejdet.
Vi har modtaget en henvendelse fra kommunen om en renovering og ombygning af Egebjerghallen og herunder, at vi skulle få klubbens tidligere depot
tilbage igen.
Desuden bliver der flyttet skabe herfra lokalet og ud i indgangen, hvilket kommer til at betyde, at der bliver noget bedre plads herinde.
Vi har fået nye borde og stole herinde, men arbejdet er midlertidigt gået i stå
på grund af økonomiske beregninger.
Så har vi haft en kedelig sag her i hallen. Vi kunne konstatere, at der var rotter
i vores depot, og at de kom fra det ”blændede” afløb fra det nedlagte toilet.
En henvendelse til kommunen betød, at rotterne blev fjernet, og samtidig har vi
fået lavet afløbet, så det nu heller ikke stinker mere, så selv om det var ulækkert i et par uger, så er det altså endt godt.
Jeg vil slutte beretningen med at sige tak til forretningsudvalget og hovedbestyrelsens medlemmer for samarbejdet gennem året.
Uden jeres store indsats sammen med øvrige frivillige, ledere og trænere i klubben kunne BHIC ikke drives på en tilfredsstillende måde og ikke mindst til glæde for de mange medlemmer af BHIC.
Det var ordene herfra denne gang.

Tom Nielsen
Formand
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B.H.I.C.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
Grethe Larsen
Magleparken 98, 1.th.
2750 Ballerup
Mobil 20 53 12 60
gla1@outlook.dk

Sekretær, HB og FU
Doris Børger
Rugvænget 6 st.th.
2750 Ballerup
Mobil 23 43 44 78
dbgdoris@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
Elbagade 57 1. tv.
2300 København S
Tlf.
Mobil 60 62 32 47
mictve@yahoo.dk

Ole Froholdt
Suppleant til FU/Boccia
Snogegårdsvej 157
2860 Søborg
Mobil 22 88 81 31
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

Autister svømning / Parkskolen
Formand og HB medlem
Dorrit Baunsgaard
Aldershvilevej 49 A
2880 Bagsværd
Mobil 30 75 72 93
baunsgaard.dorrit@gmail.com

Boccia
Formand og HB medlem
Susanne Iskov
Skovgårdsalle 151
3500 Værløse
Tlf. 44 48 48 31
Mobil 44 48 48 31
iskovjensen@gmail.com

Fodbold
Formand og HB medlem
Martin Grindsted
Skyttestien 26
2860 Søborg
Mobil 26 64 40 36

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

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

nowhereshines@gmail.com

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 4. september 2015

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

Rikke Hansen
Egebjerg Bygade 131 st.tv
2750 Ballerup
Tlf. 44 66 84 60
rikke.jackie.hansen@youmail.dk

Leo Andersen
Baltorpvej 89 1.th.
2750 Ballerup
Tlf. 44 97 43 65 / 29 27 12 38
leoandersen1938@outlook.dk

Tove Krog
Lindbjergvej 29
2750 Ballerup
Tlf. 44 97 43 78 / 30 11 43 78
tovekrog01@gmail.com
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Referat af generalforsamling tirsdag d. 17. februar kl. 19.00
Deltagelse: 32 
1. Valg af dirigent.
Lone Thomsen
2. Valg af referent
Maria Laursen
3. Valg af stemmeudvalg
Glennie Qvist – Leo Andersen
4. Forretningsudvalget / Bladudvalget / Afdelingsudvalgene
Forretningsudvalget: Tom fremlagde beretningen. Derudover kunne han oplyse, at der har
været en snak i FU, om der i fremtiden skal stilles forslag om, at det kun er nødvendigt at være
passiv medlem frem for aktiv, når man skal vælge til FU. Pga. af det store administrative arbejde
har FU også haft en snak om, om BHIC er for bred en forening? Er der for mange afdelinger i
BHIC? Skal der arbejdes på at få nogle af afdelingerne ind under en rask klub? Det er ikke for at
skræmme medlemmerne, men for at få nogle tilkendegivelser tilbage om, hvad medlemmerne
synes om dette.
Der var således en snak om, at det i fremtiden måske ville være en god ide, at man ikke behøver at
være aktivt medlem for at kunne blive valgt til FU. FU/HB kigger på et eventuelt forslag til næste
generalforsamling.
Der blev fortalt, at OK brændstofkort er en god ordning. Der opfordres til, at medlemmerne tilmelder sig ordningen, ellers mister vi den.
Der blev snakket om, om BHIC skal undersøge, om nogle af klubbens idrætter kan sluses ind
under raske klubber. FU/HB vil arbejde videre med at se, om det er noget, der kan lade sig gøre.
Forudsætningen for det er, at det bliver på de vilkår, klubbens medlemmer dyrker deres idræt på nu.
Fodbold afdelingen fortalte, at de allerede er lidt tilknyttet under en rask klub i en anden kommune,
hvor man låner udendørsbaner.
Derefter blev beretningen godkendt.
Bladudvalget: Tove læste beretningen op. I 2014 er der udkommet 2 nyhedsblade, og i redaktionen har de været tilfredse, både med bladenes udseende og indhold. Der har været information
fra næsten alle afdelinger, og det har de været glade for. De takker for det gode samarbejde, de har
haft med afdelingerne i BHIC, uden dem kan de ikke samle stof til bladene, og aktuelle fotos gør
bladene endnu mere indbydende.
De bestræber sig på at kunne udsende det nye nummer til april, og de vil allerede nu bede alle om
at tænke på stof hertil.
Autist idræt: Ingen til stede.
Autist svømning: Der er 23 børn fordelt på 4 hold. Der er kommet 8 nye børn til i 2014.
Interesserede nye medlemmer kan få en prøvetime, så de kan tage stilling til, om det er noget for
for dem.
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Trænersituationen er stabil med Bjarke som cheftræner, assisteret af Amalie om onsdagen og
Anne-Marie (Annie) om søndagen. Jacob har været vikar og fortsætter med at hjælpe efter
behov.
Bjarke har deltaget i grundkursus i autisme – for fagpersoner, gennem SIKON i september
2014.
Det vurderes fra udvalgets side, at fagligheden fra trænerteamet og ønsker om at lære børnene
noget er meget høj, og der udtrykkes tilfredshed med indsatsen.
Samarbejdet med holdet før hold 1 om onsdagen. Den officielle regel, som fremover følges, er,
at holdet før er ude kl. 18, og vi kan komme ind kl. 18.
Økonomi: BHIC bidrager med 600 kr., som går til sociale aktiviteter som sommerafslutning,
juleafslutning og årsmøde.
Koldt vand:
Der mangler ofte varmt vand i bruserne, i hvert fald på onsdagsholdene.
Det er et stort problem, når der kun er koldt vand, så bliver børnene ikke vasket ordentligt
inden svømning.
Boccia: Året har som de foregående år været et godt år for boccia afdelingen. Vi har afholdt
to regionsstævner, holdstævne i foråret og individuelt stævne i efteråret, der udover har vi
også afholdt træningslejr for landsholdet. Stævnerne og træningslejren har givet et pænt
overskud til bocciakontoen. Vi har også solgt Lillebror lodder, som har givet penge til boccia
kontoen.
Der har til begge regions turneringer været deltager med fra BHIC, ligeledes har der også
været spiller med til forbundsmesterskaberne. Ved disse turneringer er der opnået flotte
resultater. Der var tre hold til Malmø Open i 2014, på det ene hold kom vi hjem med sølv, vi
behøver ikke vade i, hvem der vandt det, der var også individuelle spiller med, deres resultater har jeg ikke helt styr på. Som altid var det en hyggelig tur, og middagen lørdag aften
blev, som den plejer, indtaget på Vagabonden. I september var der også spillere til double
stævne i Sommersted, der blev det også til flotte resultater.
I 2014 var der også Nordisk Mesterskab, det blev afholdt i Varberg. Fra BHIC deltog Maria,
Daniel og Qvist. Maria og Daniel spillede sammen med John fra Haderslev og vandt guld.
Fodbold: Det har været et godt år. Der er mange spillere. De har deltaget i stævner. Afdelingen har fået nye udendørsfaciliteter. Træneren stoppede ved sommerferien. Det har været
svært at finde en ny træner, men Daniel har været sød til at hjælpe til. Der er fundet en ny
træner. Der har været 3 nye spillere på prøve.
Gymnastik: De er en lille hyggelig forsamling. De vil gerne have flere medlemmer. Det
kører godt. Der er stor opbagning til instruktøren, som snart kan holde 25 års jubilæum.
Svømning: Birgitte fortalte om, at der igen har været adskillige aflysninger af svømmeholdene og dette igen pga. reparation af pumpe, ventetid med at bestille reservedele og måling
af vandprøver. Flere var utilfredse med, at de ikke havde fået besked i tide og var mødt op i
Lunde haven. Der er siden blevet arbejdet med at optimere telefonlister og information omkring
brugen af telefonlisten (træner ringer til nr.1 på listen, og herefter skal der ringes videre til
hinanden på telefonlisten, når der er aflysninger). Alle havde dog forståelse for aflysningerne.
Der blev oplyst, at der var 118 medlemmer. Der er 4 på eksternlisten og 2 på den interne
liste.
Det blev oplyst, at der er tjekket op på Hjertestarteren, der er fri adgang, og alle trænere ved,
hvor den hænger.
Udvalget har haft hygiejne på dagsordenen og opfordrer ALLE til at følge de trykte retningslinjer, der gælder for Lundehavens bassin samt tavlen, der hænger i baderummet med vejledledning. Husk badehætten på, husk ingen smykker osv. Hvis nogle er i tvivl, spørg træner.
Det er bortvisningsgrund ikke at følge hygiejnereglerne.
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Der planlægges spisning sammen i byen april/maj, breve om dette med tilmelding senere.
Tandem: Sommeren forløb på bedste vis – fuld af gode mandage. Vejret var jo upåklageligt,
ikke en eneste gang druknede tandemholdet i regn.
En aften besøgte holdet bofællesskabet Klakkebjerg, og en anden aften var der sørget for
lækker thaimad fra Værløse.
Som sædvanlig er der blevet afholdt en afslutningsfest i oktober og en julefest i december.
5. Regnskab:
Grethe takkede Hanne for hjælpen med regnskabet.
Der er kommet tilskud fra Ballerup Kommune på 211.000 kr. for 2014. Klubben skal dog
tilbagebetale 63.500 kr. til kommunen.
Der er et overskud for 2014 på 24.554,01 kr.
Pr. 31-12-2014 er egenkapitalen på 376.991,34 kr.
Regnskabet blev godkendt.
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Fastsættelse af kontingent:
Intet.
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Indkomne forslag.
Intet.

8 Valg af FU medlemmer.
Kasserer: Grethe Larsen for 2 år
Sekretær: Doris Børger for 1 år
Bestyrelsesmedlem: Lone Thomsen for 2 år
FU Suppleant Ole Froholdt for 1 år

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

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: Martin Grindsted for 1 år

Valgt
Valgt

Tillykke med valget til alle.
11 Offentliggørelse af H.B.
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
FU suppleant:
Bladudvalget:
Autist Parkskolen idræt:
Autist Parkskolen svømning:
Boccia:

Tom Nielsen
Grethe Larsen
Doris Børger
Lone Thomsen
Michael Eriksen
Ole Froholdt
Kirsten Hansen
Stine Frisk
Dorrit Baunsgaard
Susanne Iskov
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Fodbold:
Gymnastik:
Svømning Lundehaven:
Tandem:

Martin Grindsted
Leo Andersen
Birgitte Suhr
Tove Krog

12. Eventuelt:
Alle udvalg bedes sende en mail til FU om, hvem der sidder i udvalgene.
Tom takkede for en god generalforsamling.
Dirigenten takkede for en god generalforsamling og opfordrede folk til at melde sig til
fødselsdagsfesten.
Mødet sluttede kl. 20.52.

________________________
Lone Thomsen
Dirigent

__________________________
Maria Laursen
Referent



Et udvalg af de mange flotte præmier, BHIC har vundet.
Vidste I det?
Der er kun ganske få klubber som vores i hele landet, som er bygget op som
vores med flere idrætsgrene.
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Fødselsdagsfest
Fredag den 13. marts løb BHIC’s fødselsdagsfest af stabelen i den sædvanlige
gode stemning. Bestyrelsen havde sørget for dejlig mad, og deltagerne sørgede
for livlig snak.
Det var 39. år, BHIC holdt fødselsdag, og vi bør gratulere dem, der for så mange
år siden tog initiativ til at starte foreningen.






Ballerup Fodklinik
Lissi Bach
Hold-an Vej 14, 2750 Ballerup
44 65 66 18
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Tandem
Lyset er vendt tilbage, den mørke vinter er forbi, og i tandemklubben glæder vi os
til at få gang i pedalerne.
Endnu har det været for koldt og blæsende til at pudse cyklerne, men inden længe
indtager vi som tidligere denne position, og nu ser vi frem til nogle dejlige aftener,
hvor vi som sædvanligt nyder naturen og nyder at få vind i håret.
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Boccia
Lørdag d. 21. marts var vi til regionsstævne i Vordingborg. Vi havde 5 hold af
sted, ialt 19 personer inklusive hjælpere og en dommer, så det var lidt af en logistisk opgave at organisere transporten, men det lykkedes.
Det gik rigtigt godt.
Alle kom hjem med metal, 1 guld- og 4 sølvmedaljer. Så der var glæde, næsten
over hele linien, men der er plads til forbedringer enkelte steder, så det er bare
hjem og fortsætte træningen, da alle hold kvalificerede sig til FM. ( forbundsmesterskaber ) i henholdsvis Grenå 16. og 17. maj og Fredericia 30. og 31. maj.
Så humøret fejlede ikke noget på hjemturen, nogen mere trætte end andre, det
havde jo været en lang dag.

Ole Froholdt


En bøn …
Husk at meddele det til Maria, hvis I har fået ny mailadresse.
Brug maria.bhic@gmail.com



Flemming Larsen Malerservic
Roasvej 50
2750 Ballerup
Tlf. 20 93 12 88
E-mail.:jf@larsen.dk

aps.

John Jonsson
Ingevej 24
2740 Skovlunde
Tlf. 61 69 21 46
E.mail.:fjm@firma.tele.dk
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