Hornbæk Turistforening

Hornbæk Idrætsforening
HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

I N F O R M E R E R
Stiftet 9. april 1908 • Nr. 1 marts 2018 • 43. årgang

Hovedafdelingen
Badminton
HIF Hovedbestyrelse
Formand
Peter Poulsen
Løvvænget 16, 3100 Hornbæk
Tlf.: 49 70 11 03 /40378105
peterp@danskmetal.dk
Næstformand
Michael Sørensen
Sauntevej 45, 3100 Hornbæk
Tlf. 2294 0731
msorensen.dk@gmail.com
Kasserer
Anette Gleist
Toftemosevej 28, 3100 Hornbæk
Tlf.: 4970 4926
kassererhornbaekif@gmail.com
Sekretær
Helle Andersen
Maltavænget 12, 3100 Hornbæk
22631205
HAN@fh.dk
FU Medlem
Trine Bay
Havreholmvej 9, 3100 Hornbæk
Tlf.: 2380 2707
trba44@gmail.com

HORNBÆK IDRÆTSFORENING ØNSKER ALLE ET
LIDT FORSINKET MEN VELMENT GODT NYTÅR.
Juletræsfest i Hornbækhallen
Lørdag den 2. december 2017 var der forrygende aktivitet i Hornbækhallen med 125 børn og 150 voksne, der var samlet til den
årlige og traditionsrige børnejuletræsfest.
Der blev danset om juletræet og julemanden legede med børnene
til hyggelig julemusik.
Piger fra Hornbæk Idrætsforenings gymnastikafdeling gik et flot
Lucia optog, og der var underholdning for børnene med Anne O.
Som afslutning på en god eftermiddag fik alle børnene en godtepose.
Tak til alle de frivillige der hjalp til før, under og efter juletræsfesten.
Stor tak til Super Brugsen i Hornbæk, som sponserede godteposerne og solgte billetter, og tak til Matas i Hornbæk, som også
solgte billetter til arrangementet.
Peter P.

Karl Vilhelm Nielsen
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HIF Informerer 2018:
April

Deadline

Søndag den 8. april

Juni

Deadline

Søndag den 3. juni

August

Deadline

Søndag den 29. juli

UNGDOMSFONDEN
Husk deadline for ansøgninger til
Ungdomsfonden er d. 15.03.18.
Peter Storminger
Formand
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Hovedafdelingen
Badminton
HORNBÆK HAVNEFEST 2018
Årets Havnefest løber af stablen i dagene fredag den 27., lørdag den 28. og søndag den 29.
juli, og jeg kan allerede nu afsløre, at der venter nogle herlige og super gode musikoplevelser.
Havnefestkomiteen har i øvrigt fået ny formand, idet Jens Hofman, som har stor erfaring indenfor musik og underholdningsbranchen, har afløst Palle Mandrup. Palle Mandrup forsætter
dog i komiteen med sit altid energiske arbejde.
Der er altid brug for en hjælpende hånd til Havnefesten, så hvis du vil hjælpe til på årets havnefest så kontakt Palle Mandrup på 28780931.
Hornbæk Havnefest arrangeres af Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idrætsforening i et samarbejde med Fonden Hornbæk Havn og Hornbæk Havneforening.
Følg løbende med om årets Havnefest på www.hornbaekhavnefest.dk

Peter P.

JOE JOHNSTON TAKKEDE AF SOM HALASSISTENT
Mange mennesker var mødt frem den 31. januar 2018
til en flot afskedsreception for Joe Brian Johnston,
der takkede af som halassistent i Hornbækhallen
efter godt 18 år.
Jeg vil på Hornbæk Idrætsforenings vegne benytte
lejligheden til at sige stor tak til Joe for et fornemt arbejde
i hallen og ønske alt godt fremover.

Samtidig vil jeg byde Joe’s afløser
Esmar Sørensen velkommen som ny
halassistent i Hornbæk Hallen –
Jeg ser frem til et godt samarbejde til
gavn og glæde for idrætsanlæggets
mange brugere.
Peter P.
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IDRÆTS- OG KULTURPRIS 2018
Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på Hovedgeneralforsamlingen søndag
den 22. april 2018, og kandidatforslag til denne pris skal være Hovedafdelingen i hænde senest
søndag den 1. april 2018. Kandidatforslag sendes til undertegnede.
Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort
et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk Idrætsforening.
Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger eller enkeltpersoner, hvorefter
Forretningsudvalget tager den endelige beslutning.
Forretningsudvalget fastsætter størrelsen på årets Idræts- og Kulturpris.
Peter Poulsen
Hovedformand

HORNBÆK IDRÆTSFORENING
INDKALDER HERMED TIL ORDINÆR
HOVEDGENERALFORSAMLING

Søndag den 22. april 2018 Kl. 10.00 i klubhuset
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være Hovedformanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.
I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen
på et morgentraktement.
Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2018
uddeles i forbindelse med Hovedgeneralforsamlingen.
Se mere om Idræts- og Kulturprisen på www.hornbaekif.dk
På Hovedafdelingens vegne
Peter Poulsen
Hovedformand
Hornbæk Idrætsforening · marts 2018
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Hovedafdelingen
Badminton
PETER POULSEN
SER TILBAGE PÅ 20 ÅR SOM FORMAND

OG HAN ER KLAR TIL 2 ÅR MERE – MÅSKE HANS SIDSTE PERIODE?
Af Michael Sørensen
Søndag d. 22. april fremlægger Hornbæk IF’s
formand, Peter Poulsen, sin beretning nummer
20! Ja, du læste rigtigt. Peter P. har nu været
formand for Hornbæk IF i 20 år, og det er ikke
overgået af tidligere formænd trods så navnkundige navne som Christian ”Pedella” Andersen (formand fra 1940-60), Carl Bødker Nielsen
(formand fra 1960-71) og Dan Lipczak (formand
fra 1971-81) Peter Storminger (1988-1998). Og i
Peter Poulsen’s ”regeringsperiode” har foreningen aldrig været større. med godt 3.200 medlemmer !! – der er fordelt på 13 afdelinger.
Til generalforsamlingen i april vil Peter Poulsen tage hul på en ny 2-årig periode. Samtidig proklamerer han, at det bliver hans sidste.
Og der er ingen tvivl om, at det bliver nogle
meget ”store sko” en afløser skal udfylde
til den tid. Og der er heller ingen tvivl om, at
typer som Peter P. ikke hænger på træerne.
Undertegnede tog en snak med formanden i
privaten på Løvvænget, og selv om gejsten ikke
er som i ungdommens vår, så er der stadig noget han brænder for. Men øget pres fra jobbet
i Dansk Metal og byrådsarbejde beslaglægger
meget af tiden, og efter 22 år må det vel også
være relevant og passende med nye kræfter efter en fornem og meget repektfuld indsats.
Det var ellers lidt af en tilfældighed, at Peter
P. havnede i Hornbæk. Han havde ellers svoret, at han aldrig skulle forlade Helsingør, hvor
bl.a. bestyrelsesarbejde i Helsingør IF’s glansperiode på håndbold-fronten var med til at
knytte endnu tættere bånd til byen.
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”Men familieforøgelse - og dermed pladsmangel i den lille lejlighed i Helsingør gjorde udslaget samtidig med, at vi ikke kunne finde penge
til huskøb i Helsingør. Nu er priserne jo gået den
modsatte vej!.
Først kiggede vi på noget i Ålsgårde, men så
fortalte vores gode venner Hans og Lisa Pedersen, som netop var flyttet til Hornbæk nogle år
tidligere, at et hus var til salg på Kleinsmedevej,
hvor Per og Elle Svendsen, som jeg jo kendte
fra Helsingør, også boede i nærheden. Prisen
og beliggenheden passede og dermed blev jeg
”hornbækker” i 1989, fortæller formanden.

MEN HVORDAN VAR INDGANGEN TIL
IDRÆTSLIVET I HORNBÆK?.
”Her spiller håndboldkoryfæerne Hans og Per
også ind. De tog mig med til fodbold på anlægget. Hallen, klubhuset og omgivelserne virkede
dragene, og efter at jeg ligesom var blevet
set an, så blev jeg opfordret til bestyrelsesarbejde i håndboldafdelingen, hvor det primært
handlede om sponsorarbejde med bandereklamer, trøjer osv. Det var en herlig tid, og på
et tidspunkt var herrerne tæt på at rykke op i
Danmarksserien. Specielt søndagene med
masser af mennesker og håndbold i hallen er
noget jeg savner i dag. Tiderne skifter, men
jeg håber da, at vi igen på et tidspunkt får seniorafdelingen op at køre i håndboldafdelingen.
Det ville være et ønske-scenarie, siger Peter
Poulsen, der i 1998 blev valgt til formand for
Hornbæk IF, og dermed afløste Peter Storminger, som havde været formand i 10 år.

I DE FORLØBNE 20 ÅR HAR DER VÆRET MANGE STORE OPLEVELSER.

Foto: Lars Johannesen

”Det er jo fantastisk, at kunne holde sammen på så mange forskellige afdelinger. På et tidspunkt
var vi jo oppe på 17 af slagsen. Hvis jeg skal nævne et par højdepunkter, så var det da vi i 2012
vandt DM i foreningsudvikling i DGI-regi og da vi i 2008 kunne fejre 100 års jubilæum.
En storslået fest i hallen og på selve jubi-dagen, da Finn Vindahl og Jørgen Ahrendt Jensen overrakte os 100.000 kr., ja, det er øjeblikke man tænker tilbage på med stor glæde. Dertil kommer
også hallens 25 års jubi-fest, fastslår Peter Poulsen.

Hornbæk Idrætsforening · marts 2018
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Hovedafdelingen
Badminton
MEN, DER HAR VEL OGSÅ VÆRET SKUFFELSER?
”Ja, det kan jo ikke undgåes. Den største var i
2009, hvor byrådet ellers havde besluttet at
bygge en ny hal i forbindelse med en børneinstitution, som senere blev fejet af bordet af selvsamme byråd p.g.a. besparelser.
Det var min første store skuffelse. Og i 2012 fik
vi heller ikke opbakning til etablering af et forenings fitness-center. Begrundelsen var dengang, at det var kunkurrenceforvridende med
forenings-fitness. Senere har en EU-dom stadfæstet, at det ikke er tilfældet. Til gengæld var
og er jeg stolt over, at vi selv fik etableret fitness
uden hjælp fra kommunen. En afdeling, som virkelig har været en succes og som nu er gældfri. Endnu engang har vi bevist, hvad ildsjæle
og frivilligt arbejde kan udgøre” understreger
HIF-formanden.

HVAD MED VISIONERNE OG
FREMTIDSDRØMMENE?
”Mit håb er, at vi får en multihal til tennis og gymnastik. At få gymnastikken væk fra skolen vil være
gavnligt for alle parter. Jeg håber, at det kommer
med i kommunens anlægsbudget for 2020.

Et sådan projekt, hvor vi også får klubhusdelen integreret i hallen, ja, det kunne måske få mig til at snuppe endnu en formandsperiode.
Nu er Per Tærsbøl jo kommet med i bestyrelsen i Halfonden, og måske det kunne bane
vej for projektet, idet han ved selvsyn måske
bedre kan forstå behovet. Det kunne han
ikke i 2009!! Det har været en kamp for mig
siden 2006, at arbejde med den model, så
det er mit store fremtids-ønske. Samtidig kan
vi måske få løst problemet med klubhuset,
hvor – og det gælder også der hvor fitnesscentret er i dag – gjorde den fejl, at placere
det på 1. sal. Jeg håber også, at fodbolden
igen kommer lidt højere op i rækkerne.
'En lørdag eftermiddag med masser af liv
på og udenfor den dejlige grønsvær er for
mange et højdepunkt i ugen”, slutter formanden, der ikke vil være de 20 år foruden,
og som også glæder sig over både kunstgræsbane, skaterpark og ikke mindst et flot
petanque-anlæg samt at Hornbæk Golfklub
også er inde under ”hatten” sammen med
Vinterbadelauget og at vi i Hornbæk IF har
et super flot anlæg som vi alle kan være
stolte af.

HOLD ØJE MED POSTKASSEN!
Med baggrund i, at PostNord her i 2018 er ophørt med at
omdele husstandsomdelte forsendelser, bliver ”HIFFEN”
(Hornbæk Idrætsforening INFORMERER) nu omdelt med
Forbrugerkontakt.
Forbrugerkontakt er dem som omdeler de ugentlige reklamer,
så hold derfor ekstra øje med postkassen i de uger hvor
”HIFFEN” kommer sammen med reklamerne.
Ugerne / dagene er:
Nr. 1. 1-2. marts Nr. 4. 16-17. august
Nr. 2. 3-4. maj
Nr. 5. 18-19. oktober
Nr. 3. 21-22. juni Nr. 6. 6-7. december
Udebliver bladet eller bliver væk mellem reklamerne er der ekstra blade i Hornbæk Havnekiosk,
Hornbæk Hallen, Hornbæk Bibliotek og Hornbæk Golfklub.
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Æresmedlem og fanebærer i Hornbæk Idrætsforening Henrik Vindahl Andersen - blandt venner
kaldet Mau Mau - fyldte søndag den 11. februar 2018 80 år.
Hornbæk Idrætsforening ønsker Henrik hjertelig tillykke med fødselsdagen.
Peter P.
Hornbæk Idrætsforening · marts 2018
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Venskabsklub
Badminton i Tanzania
Kontakt:
Kim Lykkegaard,
mobil 2163 2188,
lykkegaard@pc.dk
Dorthe Lykkegaard,
mobil 4058 7075,
dorthelykkegaard@gmail.com
Husk at du kan støtte
venskabsklubben sådan
økonomisk:
Indsæt beløb på Hornbæk
IF's konto:
reg. 3409 kontonr.
3409550258
mrk. 'Tanzania'
eller MobilePay 9395 3100 skriv 'Tanzania'
i beskedfeltet.

DER SKER RIGTIGT MEGET I BARASS
SPORTS CENTRE (BSC)
I MAGU I TANZANIA.
Fodboldtræningen foregår systematisk, der er lagt programmer for
træningen, engelskundervisningen er sat i system og forældreopbakningen til klubben begynder også at kunne mærkes og klubben høster
fine fodboldresultater i Tanzanias ungdomsrækker i fodbold. Der er
mange udfordringer i dagligdagen, men entusiastiske og energiske
ledere og trænere gør, at klubben hele tiden er i udvikling.
I venskabsklubben mellem Barass Sports Centre og Hornbæk IF har
vi i første omgang koncentreret støtte til, at der fast er engelskundervisning til alle fodboldspillerne i BSC og ved hjælp af sponsorstøtte fra
Hornbæk er det nu en realitet og kontinuerlig aktivitet.
I starten, efter etablering af venskabsklubben, var vi ivrige efter at se
hurtige resultater, bl.a. mente vi, det var vigtigt at satse på at få Barass
Sports Centre til at deltage i Kronborg Cup allerede i 2018. Men efter at have arbejdet lidt mere grundigt med problemstillingerne i venskabsklubarbejdet og ikke mindst efter et meget givtigt møde med en
række kompetente folk i et advisory board, har vi ændret på ambitionerne, som nu i høj grad går på, at få strategier og det langsigtede
arbejde i BSC-klubben i Tanzania på plads.
Kim og jeg skal besøge klubben her i foråret og der skal vi bl.a. bruge
nogle dage på at besøge og interviewe relevante personer omkring
klubarbejdet i BSC. Vi skal tale med nogle af de unge fodboldspillere
og deres familier og besigtige klubbens faciliteter og høre om behov
for støtte på forskellige niveauer. Ikke mindst glæder vi os til at høre
om Barass Sports Centre's ønsker til et frugtbart og gensidigt venskabsklubsamarbejde med Hornbæk IF!
I skrivende stund bakser vi med, hvordan vi kan få alt det fine fodboldudstyr, vi har modtaget, ned til klubben i Tanzania. Vi har bl.a gennem
fodboldtræner Richard Lilja modtaget en meget stor mængde fodboldtøj og andet udstyr, indsamlet gennem hans klub, Holbæk Bold& Idrætsforening. Derudover har vi til venskabsklubben modtaget en
række kontante bidrag. Tak for det!
Dorthe Lykkegaard
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Venskabsklub i Tanzania

Fra forældremøde i Barass Sports Centre, januar 2018
Hornbæk Idrætsforening · marts 2018
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Hornbæk bådeklub
Formand
Julian Isherwood
tlf 40360129
Willemoesvej 17a
julian@isherwood.dk
Næstformand &
koordinator
ungdomsafdelingen
og udlejning:
Peter Leander
tlf 20300304
Søvænget 21
ple@nybolig.dk
Kasserer
Bent Hindhede
tlf. 51557771
Spurvevej 28
nkmarsk@gmail.com
Sekretær
Anette Molbech
tlf. 23231787
Stormlugen 4A
3140 Ålsgårde
anette@plottet.dk
Kølbåde
Henrik ’Hønse’ Paulsen
tlf. 40410935
h@paulsen.mail.dk
Motorbåde
Tom Sørensen
tlf 49704766
Kystvej 9
tisorensen@hotmail.com
Hornbæk Bådeklub
tlf. 49702398
Havnevej 30
www.hbklub.dk
Klubhuset
Nils Lyhne
tlf. 20410676
nilslyhne@mail.dk
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NU ER DER SNART GANG I
KLUDENE IGEN
Det kan godt være at kølbådene er på land, og vi savner at se sejlbåde, motorbåde og følgebåde ude på vandet, men det vil ikke sige at
Bådeklubben er gået i hi. Klubhuset er åben hver dag kl. 11.00-14.00
for socialt samvær, og hver lørdag arrangeres der lørdagsfrokost for
de fremmødte. Samtidig har vores aktive Zebraklub arrangeret flere
aftenséancer med spændende emner der har været aldeles velbesøgt.
Kølbådsafdelingen skal snart holde møde, hvor vores nye kølbådskaptajn Kenny Dyhl vælges officielt. Kenny har en del gode ideer til,
hvordan onsdagssejladserne skal foregå i den kommende sæson,
og med tanker om hvordan vi får flere til at deltage.
Der har også været gang i Stand Up Paddle-folket vinteren igennem,
på trods af kulden og perioder med meget lavt vand øst for havnen.
Og når vi nu taler om havnen, så har Havnefoged Allan valgt nogle
andre udfordringer i udlandet. Midt i februar, efter at have fået i alt 13
ansøgere, valgte bestyrelsen Christian From, som vores nye havnefoged.
Samtidig har vi også en ny havnebestyrelse efter de nye vedtægter
hvor der udover repræsentanter for Bådeklubben, Havneforeningen/
fiskerne, de handlende og de politisk valgte, er også 2 brugermedlemmer der udpeges af bestyrelsen. Disse sidste 2 er Jens Kristian
Pedersen og Anette Bonde. Det vil sige at havnebestyrelsen, der nu er
konstitueret, ser ud som følger: Formand Jørgen Haagen Nielsen (C),
Næstformand Michael Fritzen (handlende), Steen Nilsson (Havneforeningen/fiskerne), Peter Leander (Bådeklubben), Jens Kristian Pedersen (brugerne), Anette Bonde (brugerne) og Julian Isherwood (A). Det
er en meget spændende udvikling på havnen, og alle glæder sig til at
udvikle havnen sammen med den nye havnefoged.

Husk at holde dig orienteret omkring Bådeklubben på
www.hbklub.dk.
Hornbæk Havns nye
havnefoged
Christian From

SÆSONEN ER I GANG!
Når vi tager en tur på havnen og
mærker vinden og temperaturerne,
så er det ikke en tur på havet, de
fleste har lyst til lige nu. Men Hornbæk Bådeklubs Ungdomsafdeling
har alligevel slået hul på sæsonen
- vi kunne ikke vente.
For sejlervennerne og det hyggelige fællesskab i klubhuset kalder.
Det gør jo selvfølgelig heller ikke
noget, at vi får talt lidt teori - hvordan er det nu med vind og strøm og
benævnelser på bådene.
Alt imens vi spiser kage, drikker
varm kakao og drømmer om, at det
snart er sommer, hvor vi skal på
vandet hver mandag og torsdag,
og på sommer camp, fællestur
med forældre og søskende og have
nogle gode kapsejladser.
Har du lyst til at komme med på havet til sommer? Du behøver ikke at
kunne sejle. For det lærer vi i trygge
rammer - oftest inde i yderhavnen
- på ”Sejl og leg”. Men kan du allerede sejle, så kan det være, at du
er klar til ”Sejl og kapsejlads”.
Vi sejler hver mandag og torsdag
fra kl. 17 i sæsonen, der starter
medio april. Indtil da mødes vi om
mandagen kl. 18.30-20.00 i Hornbæk Bådeklubs klublokale til hygge
og teori. Du kan læse mere på
www.hbklub.dk eller komme forbi
en mandag.

Ungdomsafdelingens Fanny Killian i gang med lidt teori
for vores ungdomsgruppe.

Hornbæk Idrætsforening · marts 2018
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Badminton
Formand
Helle Dobusz
Nordre Strandvej 325D,
3100 Hornbæk
hdobusz@gmail.com
26 37 45 05
Næstformand
Mathilde Fritzbøger
Holsteinsgade 13 1 tv.
2100 København Ø.
60 52 98 00
mathilde_fritzboeger@hotmail.com
Sekretær
Andreas Mærchel Fritzen,
26 70 28 64
amfritzen@nexs.ku.dk

SEJR!
Efter 2 flotte spillede holdkampe, kunne Hornbækdrengene i U15
rækken tage hjem fra Frederiksværk med to sejre med cifrene 5-1
over Helsingør og 4-2 over Frederiksværk. I kampen mod Frederiksværk var en godt spillende Julius med til at sikre sejren i kampen
med sin single han vandt med cifrene 21-7 21-11. Alle drengene spillede nogle super flotte kampe, og kunne derfor drage hjemad med
gode nyheder til klubben og en på opleveren.
Super godt spillet af Jannech, Samuel, Tobias, Julius, Emil, Nicklas,
Noah, Mikkel og Karl..

Kasser
Henrik Fritzbøger
Sauntevænget 4
3100 Hornbæk
20 13 00 69
Hornbaekvand@mail.dk
Banefordeler
Margit Fritzbøger
Holmevænget
3100 Hornbæk
49 70 01 98
Ungdomsformand
Klavs Ahlberg
Flynderborgvej 8, st.
3000 Helsingør
ahlberg.klavs@gmail.com
40 11 63 06
Seniorformænd
Rasmus Ljungbeck Frodegaard
Sauntevænget 41
3100 Hornbæk
rfrodegaard@hotmail.com
20 36 09 06
og
Mikkel Riis-Klausen
Skovvænget 31A,
3100 Hornbæk
mikkelriis1999@gmail.com
26 97 42 51
Bestyrelse suppleant
Pia Fritzbøger
Rødtjørnevej 8
3100
25 11 63 78
pia@fritzbger.dk
Motionist formand
Connie Bogattke
Videvænget 1
3100 Hornbæk
30 23 36 29
bogattkeservice@mail.tele.dk
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Lørdag formiddag stod den på masser af leg for miniton-spillerne.
Træningen som finder sted i Hornbæk skoles lille sal er fyldt med en
masse dejlige unger. Efterfølgende var der en lille pause, og derefter
stod den ellers på badmintonspil. Det er super hyggeligt når både
forældre og børn kommer op, og får en god oplevelse sammen om
badminton sporten. Har I lyst til at se hvad miniton er, så kom
endelig forbi lørdage fra kl. 10.15 og en time frem.

Februar 2018

Generalforsamling i Hornbæk Badminton Klub
Mandag den 19. marts 2018 kl. 18.00
i Klubhuset
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Regnskabsaflæggelse

4.

Indkomne forslag: senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse til formanden
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring vedrørende valg af medlemmer til festudvalget:
§8 pkt. 7 samt §11 pkt.8 udgår og §13 , da festudvalget blev nedlagt på sidste års
generalforsamling.

5.

Valg af

•

Næstformand Mathilde Fritzbøger for 2 år (villig til genvalg)

•

Kasserer Henrik Fritzbøger for 2 år (villig til genvalg)

•

Banefordeler Margit Fritzbøger for 2 år (villig til genvalg)

•

Seniorudvalgsformænd Rasmus Frodegaard og Mikkel Riis-Klausen (villige til genvalg)

•

Juniorudvalgsformand Klavs Ahlberg (villig til genvalg)

•

Motionistformand Connie Bogattke (villig til genvalg)

6.

Valg af

•

Bestyrelsessuppleant Pia Fritzbøger (villig til genvalg)

•

Revisorer Torben Fritzbøger og Jens Clemmensen (villige til genvalg)

•

Revisorsuppleant Thor Lundgren (villig til valg)

7.

Valg af festudvalg
Udgår såfremt vedtægtsændringen under pkt. 4 vedtages

8.

Eventuelt
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Badminton
TAK TIL NYE OG ”GAMLE” HJÆLPERE
Som så mange andre frivillige foreninger er Hornbæk Badminton også drevet af hjælpende
hænder. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tusinde tak til de forældre, som
tager med ud til ungdomsholdkampe. Vi ved, at det kan være noget indviklet, at følge med i
regler, kampkonstellationer m.m., hvis ikke man er opvokset i badmintonens verden.
Én der til gengæld har været i gamet i årtier og fortsat yder en stor frivillig indsats er Connie
Bogattke. Hun sørget traditionens tro for, at motionisterne fik afholdt en juleafslutning –
og i år var hele 37 motionister repræsenteret.
Derfor tusinde tak til nye og gamle hjælpere –
Vi bliver så glade, når vi er flere som løfter i flok

16
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Bestyrelsen

NOGET FOR NOGET
Har du i din afdeling brug for støtte, så send os en mail med begrundelse,
hvor du / I konkretiserer hvad det handler om. Så kigger vi på det.
Vi vil meget gerne støtte bredt, og vi vil meget gerne have en tilbagemelding på
eksempelvis Vores Hornbæk (facebook-gruppe).
I stedet for henvendelse i forretningen bedes du / I fremover sende en mail til:
bjarne.mikkelsen@superbrugsen.dk

lidt ud over det sædvanlige

SuperBrugsen Hornbæk
Sauntevej 1
3100 Hornbæk
Tlf.: 49 70 19 84

Untitled-1 1

20-11-2008 13:38:11

Hornbæk Idrætsforening · august 2017
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Fodbold
Hornbæk IF - fodbold
Peter Clausen
Saturnvej 24
3100 Hornbæk
Formand
Lars Vindahl Andersen
Tlf. 31 21 37 53
formand@hornbaekif-fodbold.dk
Sekretær
Peter Clausen
Tlf. 22 55 00 25
sekretaer@hornbaekif-fodbold.dk
Kasserer
Peter Lipczak
Tlf. 20 10 05 56
kasserer@hornbaekif-fodbold.dk
Ungdomsformand
Jørn Weirsøe
Tlf. 51 29 68 47
ungdom@hornbaekif-fodbold.dk
Seniorformand
Michael Jørgensen
Tlf. 51 53 00 33
senior@hornbaekif-fodbold.dk
Menigt medlem
Carsten Nielsen
Tlf. 40 26 67 69
cn@sport-direct-helsingor.dk
Menigt medlem
Karin Scheel
Tlf. 61 69 46 14
karin.scheel.dk@gmail.com
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LIONS CUP I PINSEN, 18.-21.5.18.
Hornbæk Fodboldafd. til Lions Cup.
Så nærmer pinsen sig og derved det traditionsrige Lions Cups! Hornbæk er selvfølgelig med igen i år. Fodboldafdelingens piger og drenge
i årg. 2008-2000 drager mod Kalundborg til 3 døgns fodboldfest. Der
er garanti for massere af gode fodboldoplevelser, sjov og venskaber
på tværs, for lidt søvn, hæse stemmer og generelt uforglemmelige
oplevelser. Tilmeld dig til din træner.️
Cup-hilsner fra Signe Storminger-Dalgaard (turleder)

U9/U10-DRENGEHOLDET.
Holdet består af 19 friske drenge. Drengene er en
god blanding af årg. 2008 og 2009 og et par 2007’er.
En rigtig god flok, der har spillet sammen altid og
som er i rivende udvikling. Bag holdet står et stærkt
team bestående af trænerne Simon, 3xK/Casper og
Signe som holdleder.
Holdet er også rigtig godt fungerende på den sociale del
godt understøttet af fantastiske og altid opbakkende
forældre.
Opbakningen har vi også modtaget fra vores glade
sponsorer; Randis Salon Adam&Eva og Ben&Jerrys/
Havnekiosken og inden længe også fra Svane
Køkkenet Hillerød/Roskilde.
Vi har løbende arrangementer med alverdens stævner, 5 & 8mands DGi-turneringer, kaffe&kagebod
ved hjemmekampe, overnatninger i hallen, familiefællesspisninger og meget mere.
Vi træner i øvrigt tirsdag og fredag kl. 16.30-17.45.
/Signe

Hornbæk Idrætsforening · marts 2018
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Fodbold

DU SKAL GRATIS I PARKEN
Til dig der har været frivillig ved Kronborg Cup 2017 og/eller dig der vil
være frivillig ved Kronborg Cup 2018
FC København som er samarbejdspartner med Kronborg Cup inviterer alle frivillige omkring
Kronborg Cup til superligakampen

FC København - FC Helsingør i Parken
mandag d. 12. marts 2018 kl. 19.00.
Foreløbig får du entrébilletten. Kommer der yderligere kontakter vi dig.
For at komme med skal du skrive en mail med navn på deltager til karin.scheel.dk@gmail.com.
Dvs. har du været frivillig i 2017 eller vil være det i 2018, og har du familie og venner der gerne
vil være frivillig til Kronborg Cup i 2018, skriver du dem på i mailen til karin.scheel.dk@gmail.
com.
Vi har opgaver til frivillige i alle aldre.
Vi håber at se dig og glæder os til at tilbringe nogle sjove og hyggelige timer sammen i Parken.
Fodboldhilsener fra
Lars Vindahl, Formand for Hornbæk IF Fodbold og medlem af Kronborg Cup styregruppe &
Karin Scheel, Frivilligansvarlig i Hornbæk IF Fodbold
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HORNBÆK CUP 2018 2 WEEKENDER MED INDENDØRS FODBOLD
De to sidste weekender i januar var Hornbæk Hallen igen rammen om ungdomsstævnet Hornbæk Cup for drenge og piger.
Der var samlet 80 hold over de to weekender, og der blev spillet mange spændende
kampe. Et meget populært stævne som fik
ros fra mange af de besøgende holds trænere. Ud over kampene var der også driblekonkurrence og jongleringskonkurrence, og
det var meget værdsat med kåring af stævnets spiller i hver drenge- og pige-række i
de enkelte årgange.

Gennem hele stævnet blev præstationerne på bane
kommenteret af entusiastiske stævnekommentatorer og navne på målscorerne og spillere, der gjorde
sig bemærket lød ud over højtalerne.
Et helt igennem vellykket sportsligt stævne, hvor
rammerne med populær kiosk og en spændende og
velbesøgt tombola fungerer perfekt. Stor tak til stærk
bemanding af frivillige og stor tak til sponsorerne
som skabte en flot Hornbæk Cup 2018.

Hornbæk Idrætsforening · marts 2018
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Fodbold
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FLÜGGER
i Hornbæk
i Hornbæk

Ndr. Strandvej 348, 3100 Hornbæk, Tlf.: 49 70 02 56
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 9-17.30 Fredag: kl. 9-18
Ndr.
Strandvej 348,kl.3100
Lørdag:
9-14Hornbæk, Tlf.: 49 70 02 56
Åbningstider:
Fra 1. maj – 1. sept. åbent alle ugens dage.
Mandag-torsdag: kl. 9-17.30 Fredag: kl. 9-18
Søn- og helligdage 10-14.
Lørdag:
kl. 9-14

Salon Musette
Margit Fritzbøger

Holmevænget 13A · 3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 01 98

STØT
ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN
I HORNBÆK
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Gedden
Formand
Thomas Ratzlaff
thomas@ratzlaff.dk
tlf. 2339 2308
- Klubblad, miljø-kontakter mv.
Kasserer
Lone Kjeldsen
gedden3100@gmail.com
Tlf. 2336 5514
- Ansvar for økonomi
/indmeldelse
Jacob Thorman
jacobthorman@gmail.com
Tlf. 27292824
- Ansvar for arrangementer
Børge Nilsson
bni@esh.dk
Tlf: 23411574 / 49701134
Christian Skands
gedden@christianskands.dk
Tlf. 22640801
- Ansvar for hjemmeside

FÅ FISK, MEN HERLIG TUR TIL
KARUP Å
Torsdag den 12. oktober drog vi 13 friske gutter af sted på fisketur til
Karup Å. Vi ankom om eftermiddagen til Hagebro Kro, der kun ligger
fem minutters gang fra åen. Jens Aage ankom dog først sidst på eftermiddagen den efterfølgende fredag.
Fredag morgen startede med et stort og veltillavet morgenbord, og
allerede kl. 9.00 var i gang med fiskeriet. I løbet af dagen erfarer vi, at
der er fanget ørreder på 25-28 centimer, men desværre virkede åen
de fleste steder helt ”død”, og vi så heller ikke mange jyder langs
bredderne. Men, de få vi mødte, fortalte, at der var mange sæler i åen,
hvorfor ørredbestanden var reduceret kraftigt. Alligevel havde vi en
rigtig god dag ved åen.
Lørdag morgen vågnede vi igen til et veldækket morgenbord. De fleste
gik i gang med fiskeriet ret hurtigt, og Klaus og Jens Age valgte at
køre længere op ad åen. Erik, Finn og Peter valgte at begynde fiskeriet
ikke langt fra kroen, og alt imens Finn og Peter nød en enkelt morgenforfriskning dukkede en sæl pludselig op i vandet. Vi konkluderede
straks, at der næppe var nogen fisk i nærheden, hvorfor Finn og Erik
valgte at køre en tur til Fur. Længere oppe ad åen så vil til gengæld
flere ørreder slå smut i vandoverfladen, men bide ville de ikke. Men det
lykkedes Klaus at fange 12 regnbueørreder i et nærliggende put and
take område, og Jens Aage der havde valgt at fiske et helt andet sted,
vendte hjem med en havørred på knap 2 kg.
Søndag morgen var det tid til at pakke habenguttet sammen, og som
sædvanlig fejlede morgenmaden ikke noget, og maden om aftenen
var nærmest overdådig, så i den retning var der bestemt ikke noget at
klage over. Og alt i alt havde vi en rigtig fin og herlig tur til det midtjyske – men desværre et ringe udbytte: 13 mand og kun én fisk!!
Herfra skal der lyde en tak til Henning, som arrangerede turen for os,
og tak til Niels, Ulrik, Anders, Thomas, Jacob, Dan, Viktor, Erik, Finn,
Jens Aage, Klaus og Peter, som alle bidrog til nogle herlige dage lidt
langt væk fra Hornbæk.
Peter Hansen
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HORNBÆK LYSTFISKERFORENING“GEDDEN” AFHOLDER

6. MAJ

FISKEKONKURRENCE

Søndag den 6. Maj afholdes der, traditionen tro,fiskekonkurrence ved Hornbæk Sø.

1. Præmie for længste gedde
2. Præmie for næstlængste gedde
3. Præmie for tredielængste gedde
4. Præmie for først fangede gedde
For den længste fangede gedde modtager man klubbens
vandrepokal og bliver udnævnt til "GEDDEKONGE 2018"

SAMLET PRÆMIESUM OVER 2000.- KR.

De generelle regler på fiskekortet skal følges.
Fiskeriet er kun for medlemmer.
Mindstemål på gedder i Hornbæk sø er 60 cm
Man sørger selv for at sin fangst bliver opmålt af vidne.
Fangstfoto skal sendes til 7258-7104 og 2264-0801.
HUSK LOVPLIGTIGT FISKETEGN.
Bemærk at konkurrencen som noget nyt afholdes
1. søndag i maj.
Der vil i år ikke være samme koncept som de forrige år i forhold
til udskænkning, standplads med mere.
VEL MØDT OG KNÆK & BRÆK

Præmie for først fangede gedde er sponseret af:
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Golf
Hornbæk Golfklub:
Bøtterupvej 2C
3100 Hornbæk
Tlf: 49 75 95 70
Fax: 49 75 95 71
sekretariat@hornbaekgolf.dk
Administrative medarbejdere:
Hans Henrik Brandt
hhb@hornbaekgolf.dk
www.hornbaekgolf.dk
Mad og Drikke
Madhuset SUBSTANS
Tlf. 32133313
christina@substans.eu
Træner/Shoppen
Ulrik Marcher
Tlf: 49 75 95 72
Byggeudvalg
Vagn Jørgensen
Tlf: 42 68 89 94
kirsten-vagn@email.dk
Sponsorudvalg
Hans Henrik Brandt
61 20 36 37
hhb@hornbaekgolf.dk
Formand:
Cristina Lage
Tlf: 51 51 99 00
clagedk@gmail.com
Kasserer:
Mie Madsen
mie.madsen341@hotmail.com
22569427
Baneudvalget:
Claus Meulengracht
Tlf. 42 68 66 36
claus-m@mail.dk
Turneringsudvalget:
Lasse Kohrtz
Tlf.: 30 70 48 61
leif.erdmann@outlook.dk
Ungdomsudvalget:
Morten Søgaard
Tlf: 21 93 99 76
ms@godhavn.dk
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SÆSONSTART I HORNBÆK GOLFKLUBS
JUNIORAFDELING.

Juniortræning starter i april måned i Hornbæk Golfklub.
Har du lyst til at prøve kræfter med golfsporten, så er du velkommen
til at komme til træning/introduktion til denne fantastiske sport. Der
er træning tirsdag og torsdag mellem 17 – 19. Der er mulighed for at
låne udstyr de første gange, så der er ingen udgifter forbundet med at
møde op til træning de første gange.
Hornbæk Golfklubs Juniorafdeling består i øjeblikket af ca. 50 unge
golfspillere, så der er god plads til mange flere.
Juniorafdelingen holder sæsonen igennem flere fællesarrangementer
hvor alle kan deltag.
Klubben har også en Par 3 bane, Lærkeager, som er et godt sted for
alle nybegyndere at blive fortrolig med spillet og samtidig få gode og
sjove oplevelser sammen med andre.
Juniorafdelingen har ud over fokus på at udvikle golfspillet, hos de
unge, også fokus på det sociale, de unge imellem.
Kom og prøv, tag gerne en kammerat eller veninde med, der er professionelle trænere der nok skal hjælpe jer godt i gang så det bliver en
god og lærerrig oplevelse.
Golf er en sport som kan dyrkes hele livet, og selv som begynder kan
man konkurrere med øvede golfspillere.

NU HAR DU ALLE TIDERS CHANCE
FOR AT BLIVE GOLFSPILLER PÅ 4 UGER!
Hornbæk Golfklub giver dig de bedste muligheder for at få kendskab til Danmarks nationalsport nr. 2 på en helt unik og afslappet
måde.
Der er mange fordomme omkring golf:
”Det er for dyrt” –”Det er ikke rigtig sport”
”Det er kedeligt” ”Det tager for lang tid”
”Det er en snobbesport - kun for de fine”.
glem det!! - Ingen af delene passer!
Golf er den bedste måde at få frisk luft,
motion og fantastiske naturoplevelser.
Det er sundt, sjovt, spændende og super
socialt.
Ellers var der vel heller ikke over 150.000
aktive golfspillere i lille Danmark?

Vi har alle tiders tilbud:

”Lær golf på 4-uger”, som har været en
kanonsucces de sidste par år.
Der er flere hundrede, der er kommet i gang
på de 4 uger og som er blevet grebet af
spillet med den lille, drilske bold.
Det er et intensivt program baseret på, at
du som ny golfspiller, har en erfaren golfspiller fra Hornbæk Golfklub tilknyttet som
mentor.
Fra starten kan du frit træne på klubbens
anlæg og spille på vores Par-3 bane.
Din mentor vil i løbet af kurset give dig en
rundtur på den smukke 18-hullers bane.

Kursusafgiften er KUN 999,- kr.
Og det er ALL INCLUSIVE:
•
•
•
•
•
•
•

4 x fællestræning med klubbens Pro
Frokost alle 4 dage
Teori og regelundervisning
Hjælp og støtte fra din Mentor
Fri brug af træningsanlægget og
Par 3 banen
Lån af et sæt golfkøller & golfbag
Deltagelse i turneringen
”Søndags Scramble” inkl. mad

Hvis du i forvejen er medlem af en klub under
Hornbæk Idrætsforening får du hele kurset for
kun 750,- kr.
Så bli’r det ikke lettere eller bedre!
Hvis du melder dig ind i som fuldtids-medlem
umiddelbart efter de 4 ugers forløb får du oveni i
købet det lånte sæt golfudstyr kvit og frit til evigt
eje.
Du kan få et udførligt program i vores sekretariat
eller se det ved at gå ind vores hjemmeside.
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Golf
ÅBENT HUS I HORNBÆK GOLFKLUB 22. APRIL 2018.
Vi inviterer til åbent hus.
Kom og prøv kræfter med golfen og se om ikke også du kan blive bidt af det.
Vi åbner dørene kl. 10 og glæder os til at se dig.
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Simon Jørgensen & Søn A/S
Tømrer- og snedkerfirma

• Hovedentreprenør
49 13 96 22

• Tilbygninger / ombygninger
Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

• Udskiftning af vinduer
• Snedkeropgaver
• Renovering

49 13 96 22
simon-joergensen@mail.dk
Agernvej 7, 3490 Kvistgård
Kathøj KloaKservice
• Kloakservice
• Slamsuger
• Spul og rens
• TV-inspektion

Viden er god
medicin
– spørg på
apoteket

49 75 86 50
Kathøj Kloakservice
Kathøjvej 2 • 3080 Tikøb

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

Elektrikeren i
lokalområdet

49 70 49 25

Skru ned for el-regningen
Bestil en VARMEPUMPE

www.dyhl-el.dk

DYHL-EL
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Gymnastik
Bestyrelse:
Formand
Kirsten Grønlund
Tlf. 20 97 98 94
kirsten3100@hotmail.com
Kasserer
Ann Birthe Rasmussen
Tlf. 51 88 68 28
ann-b@mail.dk
Sekretær
Anne-Marie Jørgensen
Tlf. 49 70 28 48
mums1@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Maj-Britt Oltmann
Tlf. 21 20 82 88
Mail: majbrittoltmann@gmail.com

HORNBÆK IF´S GYMNASTIKAFDELING
AFSLUTTER SÆSONEN MED
GALLAOPVISNING
LØRDAG den 14. april 2018
kl.13.30 i Hornbæk Hallen.
Entre: børn kr. 10,00 / voksne kr. 30,00 /
(børn under 5 år gratis adgang)

Bestyrelsesmedlem/
medlemsregistrering
Pernille Kaslov
Tlf. 40 72 74 94
pernille@kaslov.dk
Leder af Gang og Løb
Annette Lund Poulsen
49 70 01 00
annettelundpoulsen@gmail.com

Der vil være salg af kaffe og hjemmebagt kage, vand, øl, sandwich,
frugt og andet godt.
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5-, 10- OG 15 ÅRS MEDALJER UDDELES I
FORBINDELSE MED VORES GALLAOPVISNING

-

Medaljerne uddeles til de af vores gymnaster, de har gået til gymnastik i 5, 10 eller 15 år i træk.
Gymnaster, der mener, de skal have enten 5, 10 eller 15 års medaljer bedes henvende sig til
formand Kirsten Grønlund mobil 20979894 eller mail kirsten3100@hotmail.com snarest muligt,
så vi er sikre på at få alle med.

NYT LOPPEHOLD
Hvis din dreng/pige (3-5 år) har lyst til at
gå til gymnastik indtil foråret får fat for
alvor, så har vi godt nyt fra Hornbæk IF’s
Gymnastikafdeling:
På opfordring har vi oprettet et ekstra
“Loppe-hold” for resten
af sæsonen, som slutter lørdag d. 14. april
(7 gange).
Vi træner lørdage kl. 9.00 til 10.00 i den
gamle sal på Hornbæk Skole.
Tilmeld på www.hornbaekif.dk klik på Gymnastik/Gang&Løb.
Opret profil og klik på
Tilmelding/Lopperne -lørdag.
Vi ses

FORÅRSOPVISNING I FREDERIKSBORGCENTRET
I HILLERØD

Hornbæk IF´s gymnastikafdeling deltager i år med 4 hold til forårsopvisningen
lørdag den 3. marts 2018.
Det er:
GymGirls med instruktør Emma Daugaard Sørensen og *
hjælpeinstruktør Maria Overgaard Christensen
Hornbækpigerne med instruktører Mathilde Skandov og Emma Daugaard Sørensen
All Round med instruktører Andrea Vindahl Andersen og Mathilde Skandov
Stjerneholdet med instruktør Jesper Appelrod
En god anledning til at tage turen til FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 3. marts 2018.
Det endelige program kan ses på DGI´s hjemmeside.
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Gymnastik
GYMNASTIK MED OVERNATNING.
Fredag d. 2. til lørdag d. 3. februar deltog 40 børn/unge i alderen 7 til 17 år i en trænings”lejr”
med overnatning i Hornbæk Hallen. Programmet og hele arrangementet var planlagt af nogle af
vores fantastiske instruktører og hjælpeinstruktører i samarbejde med bestyrelsen.
Alle mødte friske og spændte kl. 17.00 fredag eftermiddag til samling. Instruktører/hjælpeinstruktører orienterede om programmet, hvorefter der blev sat gang i et par konkurrencer/lege, indtil
spisning kl. 18.00.
Efter spisningen blev alle deltagerne opdelt i 3 grupper på tværs af alder og gymnastikinteresse.
Hver gruppe skulle igennem 3 moduler med henholdsvis spring, rytme og Parkour. Og alle deltagere var meget entusiastiske og friske på at prøve de forskellige moduler. Især rytme/danse
modulet tiltrak 3 af de friske springere, så sejt gået.
Det var fantastisk at opleve både børnene og de unge, hvordan de hyggede sig sammen på
tværs af alder og hold hele vejen igennem, og det kunne se ud til, at flere af deltagerne måske har
fået mod på at prøve et andet hold også.
Det hele blev rundet af med en opvisning for forældre og søskende, hvori alle de tre elementer
spring, parkour og rytmegymnastik indgik. Så flot!

I bestyrelsen er vi dybt imponerede og glade over
arrangementet.
En kæmpe tak til instruktørerne Lise Fritzbøger, Jesper Appelrod, Ida-Marie Appelrod, Emma Daugaard
Sørensen, Morten Zimmermann og hjælpeinstruktørerne Emil Kristensen, Nikita Jensen, Maria Overgaard Christensen og Mathilde Rosendahl for jeres
store indsats og for at bruge en fredag aften og nat
og en lørdag formiddag i gymnastikkens tegn.
Godt gået :-)
På vegne af det samlede trænerteam, siger vi tak for lån af jeres skønne børn, det har været en
fornøjelse at være sammen med dem. At se dem hygge, grine, træne nye former ud i gymnastikken og alt sammen med kæmpe fællesskab
Lise Fritzbøger.
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Herunder et udsnit af billeder fra
arrangementet.
Der ligger flere billeder på vores
hjemmeside under Galleri.
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Gymnastik
LIDT FRA GENERALFORSAMLINGEN
TORSDAG D. 8. FEBRUAR 2018
Der var mødt godt 20 medlemmer op (excl. bestyrelsen) til dette års generalforsamling,
dejligt. Generalforsamlingen forløb således:

Ad 1. Valg af dirigent

Kirsten bød velkommen til de fremmødte og foreslog Michael Sørensen som dirigent.
Valg med applaus. Herefter gik ordet til formanden.

Ad 2. Formandens beretning

Annette indledte med en fyldestgørende beretning for Gang og Løbs aktiviteter for sæsonen
2017/2018. Herefter aflagde Kirsten en meget fyldestgørende og flot beretning for sæsonen
2017/2018. Beretningen kan ses på gymnastikafdelingens hjemmeside www@hornbaekif.dk.
Beretningen godkendt med stort applaus.

3. Regnskab

Ann Birthe gennemgik regnskabet for 2017/2018 som også blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:
Kasserer Ann-Birthe Rasmussen blev genvalgt for en 2-årig periode
3 bestyrelsesmedlemmer: Karin Hvid, Pernille Kaslov og Sofie Breengård var på valg.
Karin Hvid og Sofie Breengård ønskede ikke genvalg.
I stedet indtræder Maj-Britt Oltmann i bestyrelsen.

6. Evt.

Intet under dette punkt.
Kirsten takkede Karin for hendes store og mangeårige arbejde i bestyrelsen.
Sofie var ikke til stede. Michael takkede for god ro og orden og hermed var
generalforsamlingen slut.
Bestyrelsen var vært ved en lille anretning, hvor der blev hygget og snakket.
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Kan du holde balancen?
DØSSING & PARTNERE ved, at det kan være en svær balancegang at få styr på virksomhedens regnskab. Vi kan hjælpe dig,
hvis du har brug for sparring
og rådgivning omkring din
virksomheds økonomi.

TELEFON 48 24 73 14

WWW.DOSSING.DK

DRACHMANN
ADVOKATER
Autoriseret bobestyrer

49 21 01 80
Kontoradresser:
Nordhavnsvej 1 · 3000 Helsingør
Gydevang 39-41 · 3450 Allerød
www.drachmann.dk
da@drachmann.dk

A.R. Friisvej 3
3100 Hornbæk
Tlf.: 49 70 04 90
blomsten@ilsejacobsen.dk
A.R. Friisvej 3
blomsten.ilsejacobsen.com
Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
3100 Hornbæk
Hornbækvej
708, Abellund
v/Claus
Meulengracht
& Kristian Sandby
Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
Hornbækvej 708, Abellund
Tlf.: 49 70 04 90
3100
Hornbæk
Hornbækvej
708, Abellund
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3100
Hornbæk
3100 Hornbæk
3100 Hornbæk
blomsten@ilsejacobsen.dk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk
3100 Hornbæk
email:
lumberjacks@mail.dk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk

DRACHMANN

Håndbold
Formand
Pernille Kjærsgaard
Tlf.: 30382558
Mail:
pernillekjaersgaard1976@
gmail.com
Næstformand
Line Riemer
Tlf. nr: 26988298
Mail:
linesprivatemail@gmail.com
Kasserer
Karina Thaulov
Tlf: 27213346
Mail: julie@haj-vvs.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Rie Schultz Petersen
Thomas Berggrein
Sponsoransvarlig
Susanne Holst
Holmevænget 2 D
3100 Hornbæk
Tlf: 49701508
Mail:spah@mail.dk
Klubblad
Thomas Berggrein

GENERALFORSAMLING
AFHOLDES ONSDAG 11/4
KL. 19-21 I KLUBHUSET.

Der vil være mulighed for kaffe og the samt information om bestyrelsens arbejde
Kom gerne og støt op om bestyrelsens arbejde i vores håndboldklub
For 3. gang tager Hornbæk IF Håndbold til Hillerød Påske Cup.
I dagene 4, 29/3-1/4 bliver Hillerød invaderet af en masse håndboldspillere og hallerne summer af liv. Cup’en som bliver større for hvert år,
er båret af frivillige kræfter og det kan mærkes rundt omkring. Det er
et hyggeligt stævne, med nærvær og tid til ros samt irettesættelse, når
dommeren dømmer. Og selvom, vi er der for at vinde, er der også tid til
hygge på tværs af hold og klubber. I år tager 7 hold af sted, heriblandt
2 hold fra det nylig dannede holdfællesskab med Borsholm på U14-P.
I alt ca 70 pers. Vi tager af sted i bus og bliver klædt i vores tur trøje,
hvor farven i skrivende stund, stadig er ukendt. Men én ting er sikker når Hornbæk kommer, kan vi både ses og høres.
Vi glæder os!

TEASER:
BEACHSTÆVNE PÅ HORNBÆK
STRAND 18-19/8
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KAMPE I HORNBÆK OG NORDKYST HALLEN
FORÅR 2018
Dato

Tid

Række

Hjemmehold

Udehold

25-02-18

10:50

U-10 Drenge C1 - 2. halvdel

Hornbæk IF

Hillerød

25-02-18

10:50

U-10 Pige B2 - 2. halvdel

Hornbæk IF

HK 73 - Frederikssund 2

04-03-18

11:00

U-10 Pige B2 - 2. halvdel

Hornbæk IF

Ålholm IF, Hillerød

13/03/18

11:00

U-10 Drenge C1- 2. halvdel

Hornbæk IF

Gilleleje HK

08-04-18

11:50

U-10 Pige B2 - 2. halvdel

Hornbæk IF

Team Helsinge Håndbold 2

25/02/18

13.40

U16 Drenge A! 2 halvdel

Hornbæk IF

Stenløse HK

20/03/18

19.15

U16 Drenge A! 2 halvdel

Hornbæk IF

HSG 91

08/04/18

12.40

U16 Drenge A! 2 halvdel

Hornbæk IF

Sirius

25/02/18

14.40

U16 Piger 2 Division 2 halvdel

Hornbæk IF

VHC/Vidar

04/03/18

12.50

U16 Piger 2 Division 2 halvdel

Hornbæk IF

Hillerød

08/04/18

13.40

U16 Piger 2 Division 2 halvdel

Hornbæk IF

AB

22/02/18

18.00

U14 Piger 2 Division 2 halvdel

Nordkysten

Fjordbyerne

25/02/18

11.40

U14 Piger 2 Division 2 halvdel

Nordkysten

Team Helsinge Håndbold 2

06/03/18

19.00

U14 Piger 2 Division 2 halvdel

Nordkysten

Ledøje S2

07/04/18

14.00

U14 Piger 2 Division 2 halvdel

Nordkysten

Amager Håndbold 2

25/02/18

16.50

Serie 3 Damer Pulje 3 2 halvdel

Hornbæk IF

Ganløse HK

04/03/18

14.00

Serie 3 Damer Pulje 3 2 halvdel

Hornbæk IF

Ålholm IF, Hillerød

08/04/18

14.50

Serie 3 Damer Pulje 3 2 halvdel

Hornbæk IF

Damsø/M

25/02/18

12.40

U14 Piger A1 Pulje 5 2 halvdel

Nordkysten

HH2

04/03/18

15.10

U14 Piger A1 Pulje 5 2 halvdel

Nordkysten

Rudersdal Håndbold
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Krocket
Formand:
Peter Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Mobil: 20 91 91 91
E-mail:
hornbaekkrocket@mail.dk
Kasserer:
Allan Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 25 57 18
E-mail: finne@finne-larsson.dk
Sekretær:
Kate Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 16 57 19
E-mail:
finne@finne-larsson.dk
Bestyrelsesmedlem:
Kirsten Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Mobil: 40 50 75 10
E-mail:
hornbaekkrocket@mail.dk
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HORNBÆK KROCKET
HORNBÆK KROCKET afholder ordinær generalforsamling i
klubhuset den 22. marts 2018 kl. 10:00
Dagsorden ifølge vedtægter.
08. februar 2018 har Krocketudvalget i Nordsjælland inviteret
til et arrangement for alle krocket spillerne i Nordsjælland
med deltagere.
Vi skal til bowling i Hillerød og efterfølgende spise middag på
en kinesisk restaurant. Der er ingen tvivl om, at det vil styrke
det sociale sammenhold i Nordsjællands krocket klubber.

Når der skal være fest
Er Peters fadøl bedst
Ring til Peter Marx og bestil

Shell
Hornbæk
Ndr. Strandvej 359
Tlf.: 49 70 00 22

HAVNEKIOSKEN HORNBÆK HAVN
TLF. 49 70 03 54

Hornbæk Skibshandel

(Herre- og dame jeans)

RALPH LAUREN

Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
Hornbækvej
708, Abellund
v/Claus
Meulengracht
& Kristian Sandby
Lumberjacks
Hornbækvej
708, Abellund
Hornbækvej 708, Abellund
Parajumpers
3100
Hornbæk
Hornbækvej
708, Abellund
3100
Hornbæk
3100 Hornbæk
3100 Hornbæk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk
3100 Hornbæk
email:
lumberjacks@mail.dk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks
www.lumberjacks.dkwww.lumberjacks.dk
www.lumberjacks.dk

☺
☺
☺
☺
☺
☺

☺ Træfældning
☺ Træfældning
Træfældning
Træfældning
☺☺Flishugning
☺ Flishugning
Flishugning
Flishugning
☺☺Rodfræsning
☺ Rodfræsning
Rodfræsning
Rodfræsning
☺☺Nyplantning
☺ Nyplantning
Nyplantning
Nyplantning
☺☺Brænde
☺ Brænde
Brænde
Brænde
☺☺Hegnsopsætning
Hegnsopsætning☺ Hegnsopsætning
☺(Folde,
Hegnsopsætning
dyre- & raftehegn)

(Folde, dyre- & raftehegn)
(Folde, dyre- & raftehegn)
(Folde, dyre- & raftehegn)

Åben alle dageMobil:
10 - 17.30

Mobil: 2044 7133
Mobil:
Mobil:

2044 7133
7133
2044
2044 7133
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Hornbæk Vinterbadelaug
Mødested:
Badehuset på
østre mole
Bestyrelsen
Formand
Aase Kjær
Ndr. Strandvej 355, 2
3100 Hornbæk
Tlf.40487159
aase.kjaer@hotmail.dk
Næstformand/
aktivitetsansvarlig
Ulla Kuskner
Valnøddevej 22
3100 Hornbæk
Tlf. 24594800
ullakuskner@gmail.com
Kasserer/
Medlemsregistrering
Ole Søndergaard
Løvvænget 5
3100 Hornbæk
Tlf.26213860
ole.sondergaard@tdcadsl.dk
Sekretær
Kirsten Storminger
Vestre Stejlebakke 1
3100 Hornbæk
Tlf.61700215
kpstorminger@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem/
badehusansvarlig
Peter Esbjørn
Strandlystvej 6
3100 Hornbæk
Tlf.40103012
pesbjorn@hotmail.com
Suppleant/IT-ansvarlig
Klaus Lagermann
Bødkervej 19
3100 Hornbæk
Tlf.29243579
kl@k3.dk
Hjemmeside:
hornbaek-vinterbadelaug.dk
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NYTÅRSKUR
7. januar 2018 mødtes en flok glade vinterbadere til nytårskur i
Hornbæk Vinterbadelaug.
Vi mødtes ude ved badehuset i det flotteste klare vejr, hvor
ca. 30 af de 55 fremmødtes fik en dejlig badetur i det kolde vand.

Bagefter mødtes vi i Bådeklubben, hvor der blev
serveret champagne og kransekage.
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Hornbæk Vinterbadelaug

Alle hyggede sig og begejstredes over
formandens eventyrlige tale om det
nytteløse – inspireret af Dronning
Margrethes nytårstale:

KALENDER 2018
25.02.18 kl.09.00			
Søndagsmorgenmad
18.03.18 kl.11.30-13.00		
Introduktion til yoga og Qi Gong via Yogapraksis
18.03.18 kl.13.30-15.00		
Introduktion til yoga og Qi Gong via Yoga praksis
08.04.18 kl.09.00			
Søndagsbrunch
21.04.18 kl.18.30			Afslutningsfest

Skriv datoerne i kalenderen der vil blive udsendt nærmere information
via nyhedsbrev, når aktiviteten nærer sig.
Venlig hilsen
Kirsten Storminger
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DEN VÆRDIFULDE NYTTELØSE GLÆDE!!
”Vi har selv kreeret denne hat og kalder den
”Det nytteløse juletræ”!
I år har vi valgt at følge Majestætens ord ”om
at give sig tid til at dyrke det nytteløse” for det
gør større og større grupper landet over ved
vinterbadning og den nytteløse vandring”
Først tager man søvndrukken en rasende
masse tøj på, derefter drager man i buldermørke og ofte blæst ad en farefuld vej til det
yderste punkt i Hornbæk Havn.
Dernæst aftager man det rasende meget tøj,
man lige havde taget på for ikke at fryse, for så
at begive sig splitterfornøjet ud i kulden, hen
over en temmelig glat bro.
Her har man så muligheden for at falde og
brække de nylavede hofter og knæ for ikke
at tale om de ny udrettede hammertæer og
det ellers veltrimmede stel, der jo gerne skulle
holde. Derefter begiver de, der har overlevet
første etape sig til trappen, hvor man i næsten
ungdommelig forventning søger ned mod det
kolde vand! DER IKKE ER DER...
”Vi kan næsten fungere som landgangsbro til
Sverige” og de store som små topmaver bliver
ikke dækket.
Efter en tapper vandring mod Svenskekysten
vender holdet tilbage til den glatte bro og efter
endt færd i frost og blæst søges der ly, læ og
sikkerhed i et 85 grader varmt rum, lidt som et
hønsehus med fine pinde-bænke at sidde på,
de afkræftede ædlere herredele slapper af i
sikkert skjul.

Medens sveden drypper og kuløren tager en
rødlig farve, ordnes verdenssituationen inklusive Helsingør Dagblad. Derefter gennemgås
de eventuelt døde i det lille samfund, hvorefter
dagens store samtaleemne starter, nemlig
diverse sygdomme: Dem vi lider af, har lidt af
eller måske kommer til at lide af.
Så udveksles diverse motionsprogrammer,
børnebørns pasning og sygdomme, de kommende operationer vi hver især skal have, før
vi er klar til en verdensturne i rejser, til tider
rejser vi samme sted hen, så har vi også det at
udveksle meninger om.
Latteren, ja humoren og humøret er højt og
således lettere nedsmeltet gentages processen dagen igennem med diverse ritualer og
indhold af 401 vinterbadende HORNBÆKKERE.
Det kan måske synes nytteløst, men af den
værdifulde art, noget der hverken kan måles eller måske bevises, men selv de mest
tvivlende bliver jo overbevist, når de først har
prøvet det kolde salte vand og glæden!
Som en kendt gæst i Hornbæk engang skrev
”så er det ægte smil den korteste vej mellem mennesker” og smilet er en vinterbaders
eneste nødvendige påklædning i vinterhavets
vand!
GUD BEVARE OS ALLE...
Vi Aase
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Hornbæk Vinterbadelaug

GENERALFORSAMLING 2018
Generalforsamling i Hornbæk Vinterbadelaug blev afholdt lørdag d.3. februar 2018 i Hornbæk
Skoles kantine.
Her troppede 75 vinterbadere op til en
hyggelig og engageret generalforsamling.
Både referat og formandens beretning er lagt på vores hjemmeside

www.hornbaek-vinterbadelaug.dk
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ER DIN BÅD

DRIFTSIKKER

?

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S

Book Service,
på tlf. 4830 0136

AUTHORIZED

VOLVO
PENTA
SERVICE

www.brdrpetersen.dk

FINN VINDAHL ANDERSEN
VVS-ENTREPRISE A/S
Totalløsninger med Entreprisestyring
Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg
Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet. Autoriseret gas- og vandmester
Autoriseret kloakmester

49 70 06 24
Telefax 49 70 42 24

www.fva-vvs.dk
email : fva@fva-vvs.dk

Hornbæk Stationsvej 11
3100 Hornbæk

SIKKERHED FOR DEM
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Hornbæk ForeningsFitness
Formand
John Høholt Larsen
Nørregårdsvej 8B
3100 Hornbæk
Tlf. 4072 5220
e-mail: John.H.Larsen@DanBolig.dk
Kasserer
Henrik Olsen
Drejervej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 2332 1475
E-mail: henrik@olsen-mail.dk
Dinna Arensbak
Hindbærvej 11
3100 Hornbæk
Tlf. 3023 2673
E-mail: dka@arensbak.com
Jørgen Dalbech
Søvænget 15
3100 Hornbæk
Tlf. 2323 3937
E-mail: Grummerne@mail.dk
Jesper Christensen
Stjernevej 9
3100 Hornbæk
Tlf. 6073 4419
E-mail: j.christ@privat.dk
Medlemsregistrering
Charlotte Høholt Larsen
Nørregårdsvej 8B
3100 Hornbæk
Tlf. 2333 3025
E-mail: charlotte.hoholt@sca.com
www.hornbaekforeningsfitness.dk

HORNBÆK FORENINGSFITNESS
OPGRADERER ENDNU EN GANG
FITNESS CENTRET.
2017 har været et super godt år for vores fitness center, vi får hele
tiden nye medlemmer, og de gamle holder fast, så det kan ikke være
bedre.
Økonomien er også super god, hele den store investering fra dengang vi startede er nu tilbagebetalt, og vi kan nu kigge fremad, og
koncentrere os om at gøre det endnu mere attraktivt at træne hos os.
Sidste år lavede vi en meget stor investering i nye maskiner, vi kom
næste hele vejen rundt, dig manglede udskiftning af de tre gamle
benmaskiner, det var der ikke penge til på det tidspunkt, men det er
der nu.
Så derfor er disse nu bestilt til levering, og måske er de allerede på
plads når du læser disse linier.
Vi oplever i øjeblikket en tilgang fra det unge segment også, vi har
hidtil været mest besøgt af seniorer, men det er jo fantastisk at de
unge også gerne vil træne hos os.
Vi har stadig god plads på ”stram op” holdene tirsdag aften og
lørdag morgen, og disse hold er IKKE forbeholdt kvinder, men er
også meget velkomne. Og til mændene kan jeg sige, hvis du tror
det er ”dame træning” så skal du bare komme forbi,
så bliver du meget klogere.
Det er et fantastisk supplement til den
øvrige træning i centret.
Går du og tæller på knapper i forhold til at
komme i gang så giv os et ring, så arrangerer
vi en uforpligtende prøvetime.
Og har du allerede besluttet dig, så foregår indmeldelse på www.hornbaekforeningsfitness.dk.
Vel mødt til unge, gamle og frem for alt de nye.
God træning i 2018,
mange hilsner formanden.
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AHRENDT-JENSEN
EL-ENTREPRISE A/S
ENGHOLMVEJ 6 3100 HORNBÆK TLF. 49 70 01 75
CVR nr. 34 73 01 56 - AJ@AJ-EL.DK - WWW.AJ-EL.DK - DANSKE BANK 3163 0011183417

Nordre Strandvej 334,
3100 Hornbæk

Tlf. 49704488

HØJBJERG VVS
HAVNEVEJ 9
3100 HORNBÆK

Tlf:+45 4970 1888
+45 2012 6188

E-mail: vvs@hoejbjerg.com

Advokat
(H)
Advokat

Tirs - tors. 10 - 17.30
Fre: 10 - 18
Lør. og søn. 10 - 15

www.hoejbjerg.com

A.R.F

Jeannette Eilertsen
riis vej 9, 3100 Hornbæk
Eilertsen
JeannetteJeannette
Eilertsenbolighandel,
Tlf.:
48 79 66www.advohelsinge.dk
11· Fax: 48 79 42 16
dødsbo/arveret
og
familieret
Hjemmeside:
Din lokale advokat til ejendomshandel
og arveret/dødsbo.
Friis vej 9, 3100 Hornbæk
Bettina JillA.R.Kaysø
Email: je@advohelsinge.dk
(møderet for højesteret)

Tlf.: 48 79 44 88 • Fax: 48 79 42 16
M Ø D E R E T F O REmail:
H Ø Jje@advohelsinge.dk
ESTERET
Møde efter aftale

Møde efter aftale
Hjemmeside: www.advohelsinge.dk

ENGHOLMVEJ 6 3100 HORNBÆK TLF. 49 70 01 75
CVR nr. 34 73 01 56 - AJ@AJ-EL.DK - WWW.AJ-EL.DK - DANSKE BANK 3163 0011183417

Hornbæk Idrætsforening · marts 2018

47

Petanque
Formand
Kirsten Madsen
Tlf. 23 62 45 18
E-mail: frumadsen@frumadsen.dk
Kasserer
Irene Serup
Tlf. 60 67 16 26
E-mail: seruph@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem
Gitte Pedersen
Tlf. 49 70 15 90
E-mail: gehelmer@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlem
Morten Klausen
Tlf: 30 31 47 92
E-mail: hagenklausen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Steffen Koppel
Tlf: 40 68 19 02
E-mail: selvstaendigetravel@
business.tele.dk
Bestyrelsesmedlem
Rasmus Korsholm Christensen
Tlf. 2267 8702
E-mail rkc@skolepartner.dk
Bestyrelsesmedlem
Mads Rasmussen
Tlf. 2030 3387
E-mail: mvras@hotmail.com
Suppleant
Janne Bubandt Jensen
Tlf. 4216 6419
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RØDVINSAFSLUTNING
Lørdag den 25. november blev den sidste rødvinsturnering
spillet og ved den lejlighed skulle også årets All-over
mester kåres. De 22 fremmødte leverede nogle gode
kampe og blev efter endt dåd belønnet med gloende varm
glögg og Livs gode ølkage.. Årets all-over mester titel gik
suverænt til Rasmus, som her ses med sin præmie,
overrakt af Irene. Tillykke til Rasmus.

SENIORER, SE HER
Så kan I godt begynde at tænke på, hvad der skal med i madpakken, for lige pludselig
bliver det den 4. april, datoen, hvor Onsdagspetanquen starter.
Vi håber at sæsonen bliver lige så god som i 2017.
Irene står som sædvanlig for det praktiske.

GENERALFORSAMLING
En reminder om Generalforsamlingen, der vil blive afholdt i klubhuset den 17. marts
kl 10.00. Dagsorden er blevet sendt ud af formanden. Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning vil årets første rødvinsturnering blive spillet.

AUTORISERET KLOAKMESTER
ENTREPRENØRFIRMAET SUNDBYG ApS
v/Lars Leo Jensen
Engholmvej 3, 3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 10 20
uhm@dyhl-el.dk
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Tennis
Hornbæk Tennis
Klubhuset og banerne
Sauntevej 80
3100 Hornbæk
Formand
Tina Hillestrøm
Johannes Ewaldsvej 21
3100 Hornbæk
26 31 09 31
formand@hornbaektennis.dk
Kasserer og
medlemsregistrering
Kirsten Bjerregaard
Sauntevej 38
3100 Hornbæk
61 28 18 98
medlem@hornbaektennis.dk
Bestyrelsesmedlem
Per H. O. Larsen
Månevej 9
3100 Hornbæk
26 28 60 88
per@hornbaektennis.dk
Bestyrelsesmedlem
Janne Theilgaard
Kristinehøjvej 44
3000 Helsingør
60 63 41 48
janne@hornbaektennis.dk
Bestyrelsesmedlem
Margit Fritzbøger
Holmevænget 13A
3100 Hornbæk
28 14 11 98
margit@hornbaektennis.dk
Bestyrelsesmedlem
Jette Mitchewa
Hornebyvej 60A
3100 Hornbæk
40 50 14 01
jette@hornbaektennis.dk
Bestyrelsessuppleant
Lars Markersen
Kollegiehaven 37
2920 Charlottenlund
27 10 22 33
lars@hornbaektennis.dk
Bestyrelsessuppleant
Jeanne Schuldt
Søvej 4
3100 Hornbæk
20715758
jeanne@hornbaektennis.dk
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KÆRE TENNISSPILLERE!
Først vil vi gerne ønske alle et rigtig godt nytår!
Der er kun lidt over tre måneder til sæson 2018 går i gang og vi håber
på en god og solrig sommer med masser af tennis både for børn, unge
og seniorer.
På sidste generalforsamling blev det besluttet at justere kontingentet.
Vi ligger fortsat i den billige ende sammenlignet med andre klubber
i området og håber I vil have forståelse for det ændrede kontingent.
Der vil ikke længere være senior-rabat og familie-rabat.

KONTINGENTERNE FOR 2018 SER SÅLEDES UD:
Børn/Unge 6-18 år:		

450,00 kr.

Unge /voksne 19-24 år		

700,00 kr.

Voksne/seniorer fra 25 år		

1.000,00 kr.

Vi henviser endvidere til hjemmesiden, hvor øvrige priser fremgår.
Vi håber, at der i 2018 vil være lige så stor tilslutning til træning, tenniscamp i skoleferien og øvrige arrangementer. Husk at holde jer orienteret på klubbens hjemmeside.
Tina har fået nyt job og har desværre set sig nødsaget til at stoppe
som formand i forbindelse med næste generalforsamling.
Vi vil opfordre alle til at gå i tænkeboks og komme med forslag til en
eventuel ny formand.
Mener du, at det kunne være noget for dig, kan du i første omgang
kontakte Tina (mobil 26 31 09 31- bedst aften og weekend) for at høre
mere om, hvilke arbejdsopgaver formandsposten indebærer.
Generalforsamlingen afholdes søndag den 18. marts 2018 kl.10 i
Hornbæk-hallen (klubhuset). Dagsorden lægges på hjemmesiden og
vil stå i HIF-bladet.
Vi glæder os til at se både gamle og nye medlemmer.
På gensyn!
Mange hilsener
Bestyrelsen

EFTERLYSNING:
NY FORMAND SØGES!
På generalforsamlingen den 18. marts 2018 skal der vælges ny formand!
Vi beder alle lægge hovedet i blød og håber der er et af vore mange
medlemmer, der har lyst til at påtage sig opgaven.!

Ungdomsudvalg og
bestyrelsessuppleant
Lise Fritzbøger
Drachmannvej
3100 Hornbæk
29764698
ungdom@hornbaektennis.dk

GENERALFORSAMLING
DEN 18. MARTS KL. 10.00 I KLUBHUSET
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af revideret regnskab og forslag til budget
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag (skal være modtaget
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse)
Valg af bestyrelse (genvalg mulig)
- Valg af formand
- Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
- Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
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297646
ungdom

Tennis
PIZZATENNIS: 21.4. KL 15 I HORNBÆKHALLEN
For børn og unge fra 7 år og opefter
Mød op og se om tennis er noget for dig!
Vi har låne-ketsjere, mød op i sportstøj og indendørs sko…..
Kl. 16 slutter vi af med pizza

HERREFROKOST
Herrefrokosten – der også holdes en gang om året – blev afholdt søndag den 25. Juni.
Dagen begyndte med et voldsomt regnvejr, så deltagerne måtte motionere med svampene i et godt stykke tid inden turneringen kunne gå
i gang. Også denne turnering var en stor succes og et særligt og nyt
indslag var, at Annette (Pers kone) kom med en lækker hjemmelavet
frokost, som blev indtaget i dejligt solskinsvejr.
Rasmus løb med 1. Præmien, efterfulgt af Lars og Peter. Som sædvanlig en meget vellykket dag.

KOST

t blev afholdt
Vi var heldige
mmervejr. Der
vi spillede fra
doubler. Efn meget lækavde bidraget
noget nyt i år,
”hvad de syucces.Kate og
dsen, skarpt

YRELSEN

projektet og har i mellemtiden fået tilsagn om
å hele 30.000 kr. fra Helsingør Kommune – en
skelse!!!!

STANDERHEJSNING 2018
Standerhejsningen er i år lagt FREDAG den 27. april.
Det er Store Bededag og der vil være mulighed for tennis i hele weekenden
(- hvis vejret tillader det!)
Vi mødes som sædvanlig kl 10.
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Hornbæ

SKUMTENNISTURNERING FOR BØRN
Vi håber at kunne gentage successen og afholde skumtennisturnering for børn søndag
den 11. marts.
Nærmere info kommer på hjemmesiden – så hold godt øje
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Turistforeningen
Bestyrelsen:
Formand:
Olav Berntsen
E-mail danfo@email.dk
tlf. 20 47 44 92
Kasserer:
Per Thordal
E-mail perthordal@gmail.com
tlf.49 26 22 6051 33 61 60
Best.medlem:
Palle Mandrup
E-mail palle.mandrup@gmail.com
tlf.28 78 09 31
Best.medlem:
Lotte Lund
E-mail lotte.lund@mac.com
tlf.49 70 33 36 24 24 49 43
Best.medlem:
Elin Scott
E-mail elinscott8@gmail.com
tlf.50 55 98 01
Best.medlem:
Solvej Eskildsen
E-mail solvej@hotmail.com
tlf.50 92 26 81
Suppleant:
Ase Kjær
E-mail aase.kjaer@hotmail.dk
Turisinfo.:
Lisbeth Jensen
E-mail lje68@helsbib.dk
tlf.49 28 17 02

Kontingent på årsbasis
1 person
150 kr.
2 personer
200 kr.
B/B 		
500 kr.
54

Hornbæk Idrætsforening · oktober 2017

HORNBÆK

TURISTFORENING DIGITALISERER
HORNBÆK!
Det er med stor glæde, at Hornbæk Turistforening denne sommer kan
præsentere hornbaek.dk. Hornbaek.dk er en internet platform der
samler informationer om Hornbæk på internettet, til gavn for vores
gæster og lokale borgere. På hornbaek.dk kan alle se hvad vores by
har at tilbyde inden for begivenheder, kultur, lokale erhvervsdrivende
samt andre lokale nyheder mm.
Hornbaek.dk underbygger at vi bør se på Hornbæk som et produkt,
hvor alle har samme mål, nemlig at få lokal vækst og udvikling i vores
by og nærområde.
Dette tiltag er startskuddet til at vi i et lokalt fællesskab går sammen
om at markedsføre Hornbæk til vores gæster. Derfor appellerer Hornbæk Turistforening alle aktører i Hornbæk, om at træde ind i det brede
samarbejde og støtte op omkring hornbaek.dk. Det nye initiativ er
sket i tæt samarbejde med VisitNordsjælland og Helsingør Kommunes Biblioteker. Der vil være links mellem VisitNordsjællands website
og hornbaek.dk
Hornbæk Turistforening velkommer alle henvendelser omkring samarbejde og hornbaek.dk.
Kontakt formand, Olav Berntse n, på danfo@email.dk

Fodboldens Venner
Stig Petersen
Drejervej 15
3100 Hornbæk
Mobil. 2531 3980

Lone Jacobsen
Stjernevej 30
3100 Hornbæk
Tlf. 5130 4452

Gitte Pedersen
Hornebyvej 40
3100 Hornbæk
Tlf. 4970 1590
Mobil. 5155 3702

Jens Bertram
Solvej 23, 3100 Hornbæk
Mobil 2521 7706
bossen@bertrams.dk

Ulrich Hjorth-Moritzsen
Klokkestøbervej 8
3100 Hornbæk
Tlf. 2578 8751
Jørgen Olsen
Ellekildehavevej 41
3140 Ålsgårde
Tlf. 2525 5626

John Sørensen
Toftemosevej 7 A
3100 Hornbæk
Mobil: 2531 1383
Connie Bogattke
Videvænget 1
3100 Hornbæk
Kræmmertelefon:
3023 3629
kram1@mail.dk

Hornbæk Scenen
Formand
Jacob Scheel
Tlf. 40 91 99 58
E-mail:
scheel_@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer
Lene Johansson
Tlf. 49 71 10 22
E-mail:
Lene.Johansson@mail.dk

Kasserer
Lars Hermansen
Tlf. 28 69 75 80
E-mail:
larshermansen9999@
hotmail.com

Ida Kongsgaard Mathiesen
Tlf. 49 75 00 65
E-mail:
idakongsgaard@mail.dk
Annette Hansen
Tlf. 49 70 18 84
E-mail: ah@falkgeo.dk

Hornbæk skytteforening
Formand
Hans-Henrik Holm-Hansen
Jupitervej 43
3100 Hornbæk
Tlf. 99 55 94 92
Kasserer
Karen Ahrendt-Jensen
Hornbækvej 992
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 10 64
Sekretær
Kirsten Jørgensen
Sommervej 21
3100 Hornbæk
Tlf. 21 21 83 70
kirsten-vagn@email.dk

Bestyrelsesmedlem
Christian Andersen
Mælkevejen 3, 3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 30 85
Bestyrelsesmedlem
Jens Schultz
Toftemosevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 22 62 05 96
Bestyrelsesmedlem
Nicolaj Westergaard
Stjernevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 12 57
Bestyrelsesmedlem
– pistolafdeling
Henrik Nielsen
Teglgårdsvej 304
3050 Humlebæk
Tlf. 25 34 08 60

Afsender:
Hornbæk Idrætsforening, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 Hornbæk

Smukt hus i idyllisk landlig stil – Ny pris!
Omkranset af marker ved Borsholm ligger dette smukke
stråtækte hus, som passer perfekt ind i sine omgivelser.
Markerne strækker sig til flere sider, selv om man kun er 30
minutters kørsel fra København.
Her er kun få kilometer til Hornbæk eller Ålsgårde med
skoler og indkøb.
Godt idrætsanlæg med blandt andet tennisbane, ligger i
gåafstand fra ejendommen.
Ganske unik udsigt og nem have at vedligeholde. Her er
man ugeneret, og har masser af muligheder for at følge
solen.
Huset er opført i 1859, hvilket gør det endnu mere imponerende, at huset har energiklasse C på energimærket.
Indretningen er både praktisk og hyggelig, og stemmer fint
overens med den stemning man oplever udefra.
Her er en rummelig entré med plads til bryggersfaciliteter
og trappe til første sal.
Stort køkken-alrum med klinkegulv, integrerede hvidevarer og åben forbindelse til stuen, som har brændeovn og
parketgulv.
Fra stuen træder man et trin ned til et forrum, som giver
adgang til et stort værelse med skabsvæg og et pænt
brusebadeværelse.

På første sal finder man et stort anvendeligt repos, hvor
udsigten til markerne virkelig kommer til sin ret, to gode
værelser, et stort soveværelse og et pænt toilet.
På grunden er der i år 2001 opført en stor garage/værksted
på 84 kvadratmeter, som både har indlagt el og vand. Her
er mulighederne er mange!
Sidst men ikke mindst, skal nævnes den gode store gårdsplads med perlesten.
Absolut en ejendom som bør ses!
Kontantpris 2.995.000
Ejerudgift pr. md 3.671

Skal vi sælge din bolig så kontakt os på tlf. 4970 2304
– Vi er her for dig.
Peter Leander
Indehaver, Ejendomsmægler & Valuar
Mobil 2030 0304

Nybolig
Peter Leander

Hornbæk:
Havnevej 23 ·· ·3100@nybolig.dk · tlf. 4970 2304
Dronningmølle: Drm. Strandvej 649 ·· ·3120@nybolig.dk · tlf. 4971 8100

Familiefirma med
tre generationers
erfaring – hjælper,
når I har behov.

4830 0043
Kirkevej 7
3100 Hornbæk
Christian Uldahl

– eksaminerede bedemænd

Katrine Uldahl

Anne Uldahl

– over for
Hornbæk Kirke

uldahl-begravelse.dk

Når I har brug for os, er vi der
altid – også søn- og helligdage ...

