
 

Årsberetning fra Klubhuset 2015 

 

Endnu et år er gået, hvor vi kun har bemanding på om søndagen, når der er hjemmekampe i 

håndbolden. I løbet af en sæson er der 10-12 søndage der skal bemandes i 6-7 timer, med 

2-3 passere hver gang. I denne sæson har der været 5 klubhuspassere, og vagtplanen er 

gået fint op, således at hver passer har 2-4 vagter á ca. 3-4 timer, i hver sæsonhalvdel. 

 

De sidste par sæsoner har vi valgt ikke at bemande klubhuset i løbet af ugen, da besøgstallet 

har været meget faldende. Heldigvis kan afdelingerne selv sørge for betjeningen, så lidt salg 

af diverse drikkevarer m.v. er der solgt ud over disken i hverdagene. 

 

I det omfang vi har mulighed for det, hjælper vi gerne til, når der holdes arrangementer i 

afdelingerne. Klubhuset er også blevet et yndet sted for vores lokalråd til afholdelse af 

møder, ligeledes har kommunen benyttet det et par gange, hvor vi har sørget for 

traktementet og derved tjent en lille skilling. 

 

Vi har i løbet af 2015 haft udlån af klubhuset fire gange og der er allerede truffet aftale om 

tre udlån i 2016. – HUSK! Som frivillig i Hashøj IF, har du mulighed for at låne klubhuset i 

privat øjemed. Har det interesse, så henvend dig til undertegnede. 

 

Vi kommer til at mangle en i udvalget, da Anita, efter flere års tro tjeneste, har meddelt at 

hun ikke ønsker genvalg og træder ud af alle sine gøremål i klubhuset. Udover at være 

medlem af udvalget, har hun været klubhuspasser og har ligeledes forestået rengøringen her 

i lokalet. Man kan vel godt sige at der dermed er nogle ledige jobs – og I er meget velkomne 

til at søge . Vi får uden tvivl brug for nogle ekstra hænder. 

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til udvalgene for godt samarbejde i 2015, men jeg vil rette en 

hel speciel tak til klubhuspasserne (Anita, Charlotte, Kirsten, Mette og Mette) – uden jer, intet 

klubhus. 

 

 

Med venlig hilsen 

Jens Møller Huscher 

Formand for Klubhuset 

 


