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Hovedafdelingen
Badminton
HIF Hovedbestyrelse
Formand
Peter Poulsen
Løvvænget 16, 3100 Hornbæk
Tlf.: 49 70 11 03 /40378105
peterp@danskmetal.dk
Næstformand
Michael Sørensen
Per Bjørnsvej 23 a,1.tv.
Tlf. 2294 0731
msorensen.dk@gmail.com
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Anette Gleist
Toftemosevej 28, 3100 Hornbæk
Tlf.: 4970 4926
kassererhornbaekif@gmail.com
Sekretær
Karl Vilhelm Nielsen
Sandagerhusvej 107, Saunte
3100 Hornbæk
Tlf.: 20 16 40 89
kvn@parasport.dk
FU Medlem
Trine Bay
Havreholmvej 9, 3100 Hornbæk
Tlf.: 2380 2707
trba44@gmail.com

JULETRÆSFEST
I HORNBÆKHALLEN

Lørdag den 1. december 2018 var der forrygende aktivitet i Hornbækhallen med 130 børn og 150 voksne, der var samlet til den årlige og
traditionsrige børnejuletræsfest.
Der blev danset om juletræet og julemanden legede med børnene.
Piger fra Hornbæk Idrætsforenings gymnastikafdeling gik et flot Lucia
optog, og der var trylle underholdning for børnene.
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.

-samt Afdelingsformændene
Hornbækhallen/Klubhus
Tlf.: 49 28 39 80
Carl Bødker Nielsens Vej
3100 Hornbæk
Susanne Holst tlf.: 4970 1508
spah@mail.dk
Vagttelefon Hallen
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Deadline
Deadline

Søndag den 24. marts
Søndag den 26. maj

HORNBÆK HAVNEFEST 2019

Årets Havnefest afholdes fredag den 26., lørdag den 27. og søndag den 28. juli 2019.
Der bliver masser af god underholdning med rigtig meget lokal islæt og til rimelige indgangspriser, så Hornbæk Havnefest bliver igen i år et brag af en fest.
Men ingen Havnefest uden frivillige og derfor vil jeg gerne opfodre dig til at melde dig som
frivillig til årets Havnefest og for det får du gratis adgang til festpladsen samt mad og drikke
på den dag du udfører frivilligt arbejde på festpladsen, en flot T-shirt med Havnefestens
logo samt deltagelse i Etterslet som er festen for de frivillige som tak for hjælpen.
Skriv en mail til Michael Sørensen på msorensen.dk@gmail.com eller til Maria Dalsgaard
på maria@isherwood.dk og skriv hvad du eventuelt kan og vil bidrage med som frivillig til
Hornbæk Havnefest 2019.
Vi ses til Hornbæk Havnefest 2019 – enten som gæst eller frivillig.

Peter P.

HOVEDGENERALFORSAMLING 2019
Hornbæk Idrætsforening indkalder hermed til
ordinær HOVEDGENERALFORSAMLING
Søndag den 28. april 2019
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 2019
uddeles i forbindelse med Hovedgeneralforsamlingen.
Se mere om Idræts- og Kulturprisen på
www.hornbaekif.dk
På Hovedafdelingens vegne
Peter Poulsen, Hovedformand
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Hovedafdelingen
Badminton
IDRÆTSPRIS TIL KARL VILHELM NIELSEN
Stort tillykke til Karl Vilhelm Nielsen som lørdag den 12. januar 2019 modtog Helsingør
kommunes Særpris ved årets Sportsgallafest i
Helsingør Hallen. Idrætsprisen blev overrakt af
formanden for Idræts- og Fritidsudvalget i Helsingør kommune Jens Bertram.
Karl Vilhelm modtog i december Kulturministerens Idrætspris 2018.
Det er flot og helt fortjent at Karl Vilhelm nu
også har fået kommunens Særpris 2018.
Karl Vilhelm er i dag sekretær i Hovedafdelingen i Hornbæk Idrætsforening.
Peter P.

INDVIELSE AF DEN
NYE IDRÆTSBY I ESPERGÆRDE

Onsdag den 16. januar 2019 blev en festdag ikke mindst i Espergærde - det var nemlig dagen hvor
der var indvielse af den nye flotte idrætsby i Espergærde.
Tillykke til borgerne og brugerne af den nye idrætsby som både rummer faciliteter til basketball,
springgymnastik, dans, squash, yoga, styrketræning og fitness.
Man må gerne være en lille smule misundelig, ikke mindst i forhold til gymnastikkens faciliteter i
den nye idrætsby – faciliteter jeg gerne så her i Hornbæk.
Peter P.
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IDRÆTS- OG KULTURPRISEN 2019

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på Hovedgeneralforsamlingen søndag den 28. april 2019, og kandidatforslag til denne pris skal være undertegnede i hænde
senest søndag den 7. april 2019.
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 IF.
Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget tager den endelige beslutning og fastsætter størrelsen på årets
Idræts- og Kulturpris.
Peter P.

UNGDOMSFONDEN

Deadline for ansøgninger til Ungdomsfonden er 15.3.19.
Ansøgningsskema på Hovedafdelingens hjemmeside.

Peter Storminger
Formand

JØRGEN HAAGEN
80 ÅR

Hornbæk Idrætsforening ønsker formanden for
Hornbæk Havn Jørgen Haagen hjertelig tillykke
med de 80 år som blev fejret ved en stor fødselsdagsreception i Bådeklubben lørdag den 2. februar 2019.
Hornbæk Idrætsforening siger tak for mange års
godt samarbejde og tak til Jørgen Haagen for hans
store arbejdsindsats omkring Hornbæk Havn, som
er et stort aktiv for både lokale Hornbækkere og
de mange turister der hvert år besøger havnen.
Peter P.
Hovedformand
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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
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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GENERALFORSAMLING
i HORNBÆK BADMINTON KLUB

Onsdag den 6. marts 2019
kl. 18.30 i Klubhuset
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af
• Formand for 2 år
• Sekretær for 2 år
• Seniorudvalgsformænd Rasmus Frodegaard
		 og Mikkel Riis-Klausen (villige til genvalg)
• Juniorudvalgsformand, Klavs Ahlberg
• 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. Eventuelt
Forslag til pkt. 4 skal være formanden ihænde senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

ER DIN BÅD

DRIFTSIKKER

?

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S

Book Service,
på tlf. 4830 0136

AUTHORIZED

VOLVO
PENTA
SERVICE

www.brdrpetersen.dk

ANNONCER
fra din virksomhed/forretning
vil blive læst her i bladet

Kontakt Michael på

msorensen.dk@gmail.com

2294 0731
Hornbækslagteren.dk
- prøv f.eks. vores

Luksus smørrebrød

eller, vores tapas
færdigretter,
anretninger,
og menuer

1 stk.
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Fodbold
Hornbæk IF - fodbold
Formand
Lars Vindahl Andersen ("Carlo")
formand@hornbaekif-fodbold.dk
42 92 92 80
Sekretær
Peter Clausen
sekretaer@hornbaekif-fodbold.dk
22 55 00 25

FODBOLD ER ANDET END

FODBOLD

Kasserer
Peter Lipczak
kasserer@hornbaekif-fodbold.dk
20 10 05 56
Undomsformand
Kasper Andreasen
kasperandreasen938@
hotmail.com
23 48 16 61
Seniorformand
Michael Jørgensen
senior@hornbaekif-fodbold.dk
51 53 00 33
Menigt medlem
Kim Toft Madsen
toftepost@hotmail.com
Menigt medlem
Karin Scheel
karin.scheel.dk@gmail.com
61694614

Det er f.eks. også laserdome! Det var i hvert fald planen for det sociale
arrangement for drengene årgang 2008/2009 i efteråret.
Det skete i de dage i oktober engang, at sæsonens afsluttende kamp
satte hyggen i gang. Vi startede derfor lørdag morgen kl. 10:00 på
hjemmebane for 09'erne og små to timer senere (og en vunden kamp)
var alle klar til max hygge. Først parkering af alt overnatningsgrej i
multisalen, så en sandwich med juice, pakning af lidt snacks til turen
og så afsted med toget mod Helsingør. 21 drenge, 3 trænere og én
holdleder vandrede mod trinbrættet i højt humør.
Nikolaj viste sig hurtigt at være uundværlig på turen. 21 friske drenge
på tur med det offentlige og ventetid hist og her, giver nyfunden respekt for de pædagoger som jævnligt kaster sig ud i diverse ture med
børn på den alder. Nikolaj etablerede dog hurtigt nogle enkle regler og
det lettede det hele betydeligt, om end enkelte trænere stadig var en
anelse chokeret over drengenes "energi". ;-)
Alt i alt, gik det hele super fint. Ingen ballade, ingen sure miner, en færgetur, et utal af toiletbesøg, masser af kommentarer til Nikolajs kommende date, picnic med kage/frugt og vupti, så var vi i Helsingborg
hvor vi havde booket hele laserdome for os selv i en hel time.
To hold med to voksne på hver (vi ville ikke snydes for en omgang
laserdome) og 3 kampe af 20 minutter. Nøøøøøj det var fedt. Det er
mørkt, alle har veste på der lyser op, når man dør kan man ikke skyde
i 5 sekunder hvorefter man er levende igen, masser af små gange og
korridorer, røg, høj musik og et gevær. Det bliver ikke bedre....!
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En enkelt slog en finger fordi han løb ind i en væg og vi troede flere
gange at Signe kommet til skade pga. diverse hviiiin rundt omkring,
men alt i alt, så er det sikrere end en fodboldkamp. Det ene hold vandt
to gange og det andet en enkelt. Nikolaj og Casper havde en indbyrdes kamp om at blive nummer 1 (man er vel konkurrence menneske)
og det blev diskuteret om hvorvidt man måtte bruge børnene som
skjold. :-D
Efter vi var færdige fik alle sit eget scorekort hvor man kunne se hvor
mange gange man var blevet skudt, af hvem, hvor henne, samt hvem
man selv havde skudt og hvor man havde ramt dem. De blev nøje
studeret og diskuteret på meget af hjemturen.
Vi ankom godt trætte og sultne tilbage til hallen omkring 17:30. Her
havde de sædvanlige meget hjælpsomme forældre gjort klart til aftensmad. Klubhuset var desværre optaget, men vi kunne sagtens
sidde udenfor multisalen da vi havde sørget for varmeblæsere og det
var faktisk super hyggeligt og tættere på multisalen og hallen. Alt elektronik var forbudt, så det blev til masser af fodbold i hallen, slikposer,
sjov i multisalen og lidt kortspil for dem der efterhånden havde behov
for at sidde lidt ned.
Godt og vel 12 timer efter vi startede, var det sengetid omkring kl.
22:00, hvilket Signe i vanlig stil klarede flot. Det tog kun lidt over en
halv time før den sidste havde overgivet sig og så kunne de voksne
sidde og fordøje dagens begivenheder - hjulpet lidt af Martins medbragte drikkevarer. ;-)
Vi var desuden så heldige at vi skiftede til vintertid og vi derfor fik
en ekstra time med alle børnene henover natten. Morgenmaden blev
derfor fremskudt en smule, da enkelte vågnede liiiidt tidligt. Et hold
forældre mødte friske ind med hjemmebagte boller, juice, kaffe, osv.
Dernæst lidt mere fodbold i hallen, nedtagning af bander og så hjem
med masser af planer om at spille Fortnite i diverse grupper.
Vi har holdt overnatninger i hallen før og det fungerer bare super super
godt. Der har aldrig været større skænderier, alle børnene leger på
kryds og tværs (vi er to forskellige årgange) og forældrene er fantastiske til alt det praktiske. Dvs. vi som trænere og holdledere, primært
står for planlægningen og så kan vi ellers fokusere på alt det hyggelige
med børnene, for alt det andet bliver der taget hånd om...
Og sidst en kæmpe tak til Fodboldens venner som donerede en pæn
pose penge til arrangementet - vi har 21 meget taknemmelig børn!
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Fodbold
KRONBORG CUP 2018 STORT OVERSKUD TIL HORNBÆK
– OGSÅ PENGE TIL HORNBÆK IF HÅNDBOLD

Fantastisk afvikling af Kronborg Cup 2018 gav tæt på 100.000 kr. til Hornbæk og i 2018 fik Hornbæk IF Håndbold også en del af overskuddet. Her er en gennemgang af, hvordan det kunne lade
sig gøre.
Kronborg Cup er Sjællands største fodboldturnering og blev afviklet på 8 stadions i Helsingør
Kommune. Over 1.000 deltagere overnattede på 4 skoler, Helsingør Vandrehjem inkl. camping,
Feriebyen i Helsingør og nogle på Hotel Marienlyst.
Vi sluttede nogle dage efter Kronborg Cup med at pakke alle ting ned på vores lille lager i Borsholm
Forsamlingshus. Selve stævnet i Hornbæk sluttede søndag aften med et stort hold af frivillige, som
pakkede telt og boder ned og generelt ryddede op på Hornbæk Idrætsanlæg. Det efter en turnering i Hornbæk med 66 drenge- og pige-hold i årgang 2006, som havde spillet 169 kampe, lørdag
og søndag i uge 32.
Under de to dage havde over 100 frivillige sørget for parkering, salg af mad, drikke, kaffe, pandekager, popcorn, kager skænket af forældre, tilberedt mad, grillet burgerbøffer, samlet skrald, hjulpet i sekretariatet og som dommere. Dagene op til var alt gjort klar med opsætning af boder, telt,
klargjort banerne, sat banner op, modtaget mad til weekenden og pakket det i kølecontaineren.
Om fredagen havde vi frivillige til åbningsarrangementet ved Kulturvæftet i Helsingør og Hornbæk
IF Håndbold stillede med frivillige fra fredag middag til søndag eftermiddag – 24 timer i døgnet –
så næsten hele Hornbæk Skole kunne være base for en del af deltagerne til Kronborg Cup med
overnatning, morgenmad lørdag + søndag og aftensmad lørdag.
For at dette kan lade sig gøre havde frivillige i et år planlagt, markedsført og organiseret kommunikation, indkøb, mad, kørsel, turnering og ikke mindst frivilliges vagter, så bemandingen var klar
til at modtage og servicere alle holdene, deres ledere og forældre fra hele Danmark og fra Sverige,
Norge, Finland og Tyskland. I alt var der 443 hold med til Kronborg Cup 2018.
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Udover at vi havde 8 drenge- og pige-hold med fra Hornbæk IF Fodbold fik vi også del i overskuddet:
• Hornbæk IF Håndbold: 10.000 kr.
• Godtgørelse til ungdoms-dommerne: 8.201 kr.
• Dommere som valgte at støtte Hornbæk IF Fodbold og ikke modtog godtgørelse: 3.399 kr
• Rabat på holdtilmelding 50%: 5.500 kr.
• Andel af overskud: 70.787,28 kr.
I alt til Hornbæk fra Kronborg Cup 2019: 97.887,82 kr (+ 10 fodbolde fra turneringen)
Et stort tilskud til fodbolden i Hornbæk og en endnu større tak til alle de frivillige. Det er fantastisk!!

HORNBÆK IF

FODBOLDAFDELINGEN

Generalforsamling søndag 24. marts 2019
Kl. 10.00 i klubhuset
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
(Foreslag fra medlemmerne skal være formanden
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
5. Valg af:
Formand (Lars Vindahl) | Sekretær (Peter Clausen)
Øvrige (Michael Jørgensen) | Øvrige (Kasper Krog Andreasen)
Øvrige (Karin Scheel) | Øvrige (Kim Toft Madsen)
6. Eventuelt

Hornbæk Idrætsforening · februar 2019
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Fodbold
STOR SUCCES MED 96 HOLD TIL
HORNBÆK CUP 2019
Der blev spillet indendørs fodbold fra morgen til aften
sidste weekend i januar og første weekend i februar
til traditionsrige Hornbæk Cup i indendørs fodbold.
Ungdomsturneringen havde 96 deltagende hold fra
lokale og københavnske klubber.
Drengene og pigerne gik virkelig til den og i hver
årgangsrække blev der udover turneringen også
afholdt den populære og spændende driblekonkurrence. Der viser børnene virkeligt højt niveau, og der
var stor spænding i alle konkurrencerne. I hver række
blev stævnets spiller også kåret og hyldet af holdkammerater, modstandere og tilskuerne i den stemningsfyldte hal.
Stor tak til alle deltagende hold, deres trænere og det
medlevende publikum, der igen gjorde Hornbæk Cup
2019 til en kæmpe succes.
Også en stor tak til de forældre, trænere, seniorspillere og andre frivillige som gjorde det muligt at afvikle
det store stævne. For selv planlægningen af stævnet
stod Signe Storminger, Karin Scheel, Daniel Boalth
og Per Görtz, og det er en fantastisk indsats, som
vi alle værdsætter. For spillerne er det en stor oplevelse, og for Hornbæks hold er det altid noget særligt
at spille på hjemmebane til Hornbæk Cup.
Det økonomiske resultat for klubben er endnu ikke
opgjort, men et overskud omkring 30.000 kr. er forventningen. Utroligt flot! Tak til sponsorerne Jyske
Bank og Drachmann Advokaterne og tak til de butikker og virksomheder som skænkede gaver til den
populære tombola.
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STOR TAK TIL SPONSORER OG STØTTE
TIL HORNBÆK CUP TOMBOLA
Til Hornbæk Cup kommer der masser af spillere, ledere og forældre og
alle er spændte på hvad gevinsterne er i tombolaen.
Det er en særlig Hornbæk Cup ting med gaver fra lokale virksomheder,
sponsorer og frivillige, som kommer med tombolagaver fra deres arbejde.
Ved køb af lod er der chance for spændende gevinster og omsætningen
er en stor støtte for Hornbæk IF Fodbold.

Der skal lyde en stor tak for støtten til tombolaen
og fra vores sponsorer:

HOVEDSPONSORER

Jyske Bank I Drachmann Advokater

SPONSORER

Shell Hornbæk I Rema 1000 Horneby

TOMBOLASPONSORER

Lirum Larum Leg I Hornbæk Skibshandel
Hornbæk Surfshop I Hornbæk Is
Havnekiosken Hornbæk I Nybolig Hornbæk
Forsyning Helsingør I Lafrenz Sundhedsklinik
SuperBrugsen Hornbæk I FC Helsingør
Rex Cykler Helsingør I Drachmann Advokater
Jyske Bank I SportDirect
Helsingør Dagblad I Simon Jørgensen & Søn
Peter Larsen Slushice udlejning I Matas Hornbæk
Rodes.dk I Karmen & Kamelia (Hillerød)
Noa Noa (Hillerød) I Yonex
Spedersport (Hillerød) FOG I Tømmerhandel Kvistgård
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13

Turistforeningen
Fodboldens Venner
Stig Petersen
Drejervej 15
3100 Hornbæk
Mobil. 2531 3980
Gitte Pedersen
Hornebyvej 40
3100 Hornbæk
Tlf. 4970 1590
Mobil. 5155 3702

HERMED INDKALDES TIL
ÅRETS GENERALFORSAMLING I
FODBOLDENS VENNER
Søndag den 17. marts 2019,
kl. 11,00 i Multisalen – Hornbæk Hallen.

Ulrich Hjorth-Moritzsen
Klokkestøbervej 8
3100 Hornbæk
Tlf. 2578 8751
Jørgen Olsen
Ellekildehavevej 41
3140 Ålsgårde
Tlf. 2525 5626
Lone Jacobsen
Stjernevej 30
3100 Hornbæk
Tlf. 5130 4452
Jens Bertram
Solvej 23, 3100 Hornbæk
Mobil 2521 7706
bossen@bertrams.dk
John Sørensen
Toftemosevej 7 A
3100 Hornbæk
Mobil: 2531 1383
Connie Bogattke
Videvænget 1
3100 Hornbæk
Kræmmertelefon:
3023 3629
kram1@mail.dk

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag. (Indsendes til formanden senest
14 dage før generalforsamlingen.)
Valg:
Formand: Stig Petersen (modtager genvalg)
Sekretær: Jens Bertram (modtager genvalg)
Kasserer: Gitte Pedersen (ikke på valg)
Best.medlem: Jørgen Olsen (modtager genvalg)
Best.medlem: Lone Jacobsen (modtager genvalg)
Best.medlem: Ulrich Hjorth-Moritzsen
(modtager genvalg)
Best.medlem: Connie Bogattke (modtager genvalg)
Best.medlem: Thor Lundgren (modtager genvalg)

7. Eventuelt.
Fodboldens Venner byder på en øl eller vand og en 		
snitte efter generalforsamlingen.
Vi håber at se mange Venner til hyggeligt samvær.
Med venlig hilsen
Fodboldens Venner
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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

MEDDELELSE
INDKALDELSE TIL DEN
36. ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
I GEDDEN
Onsdag den 20. marts 2019
kl. 19.00.
Hornbæk Vandværk, Hornebyvej 1, Hornbæk
Under henvisning til lovenes § 4 indvarsles hermed
den 36. ordinære generalforsamling som ovenfor
anført.
Jf. § 4 fastsættes dagsordenen hermed:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
3.2. Vedtagelse af kontingentets størrelse.
4. Valg af bestyrelse og suppleant.
(Lone og Børge og Bo Nue)
5. Valg af revisorer og 1. suppleant.
(Jens Frederiksen- modtager genvalg)
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 10/3–2019.
Der vil traditionen tro blive budt på fiske-frikadeller og
serveret øl, vand og kaffe under forsamlingen.
På bestyrelsens vegne.
Thomas Ratzlaff, formand

16
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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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Golf
Hornbæk Golfklub:
Bøtterupvej 2C
3100 Hornbæk
Tlf: 49 75 95 70
sekretariat@hornbaekgolf.dk
Administrative medarbejdere:
Hans Henrik Brandt
hhb@hornbaekgolf.dk
www.hornbaekgolf.dk
Mad og Drikke
Café Rolf
Tlf. 49 75 95 70
caferolf@hornbaekgolf.dk
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
Tlf: 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
Tlf: 22 56 94 27
Baneudvalget:
Claus Meulengracht
Tlf. 20 44 71 33
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

18
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GOLF KAN OGSÅ
GAVNE DIG
Vi er klar med kurser fra april måned til alle aldersgrupper.
GOLF GAVNER DIN SUNDHED
- En golfspiller går minimum 11.245 skridt på en
golfrunde
- Golfspillere lægger år til deres liv
- Golfspillerne er aktive i længere tid end andre
idrætsudøvere
- Golfsporten reducerer risikoen for at få type-2 diabetes
- Golfsporten holder dig aktiv længere
GOLF GAVNER ALLE
- Golfsporten tiltrækker udøvere fra alle samfundslag
- Golf kan spilles fra du er fem til 105 år
GOLF GAVNER I GENERATIONER
- Golf kan spilles på tværs af fire generationer
GOLF GAVNER NATUREN
- Golfsporten tager hensyn til miljøet
- Golfbaner bruges til andet end golf
- Golfbaner i Danmark har nedbragt pesticidforbruget
Skriv til os på sekretariat@hornbaekgolf.dk. Husk at
du som medlem af en sportsforening i HIF får kurset til
kun kr. 750,00
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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
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

20
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HORNBÆK IF´S
GYMNASTIKAFDELING
afholder

GALLAOPVISNING
LØRDAG den 6. april 2019
kl.13.30 i Hornbæk Hallen.
Entre: børn kr. 10,00 / voksne kr. 30,00
(børn under 5 år gratis adgang)
Der vil være salg af kaffe og hjemmebagt kage, vand, øl,
sandwich, frugt og andet godt.

-
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Gymnastik
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.

FORÅRSOPVISNINGER 2019
Hornbæk IF´s gymnastikafdeling deltager i år med følgende hold til
forårsopvisningerne:

FREDERIKSBORGCENTRET I HILLERØD SØNDAG D. 3. MARTS 2019
GymGirls
med instruktør Emma Daugaard Sørensen og hjælpeinstruktør Maria Overgaard Christensen
All Round
med instruktører Mia Haagen Høyer
Småstjerner 1 og 2 og Stjerneholdet
med instruktør Jesper Appelrod og Ulrik Rasmussen

HELSINGØR HALLEN LØRDAG D. 9. MARTS 2019:
Stjerneholdet med instruktør Jesper Appelrod og Ulrik Rasmussen
Det endelige program kan ses på DGI´s hjemmeside.

22
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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

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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Gymnastik

		

GYM/DANS CAMP
DEN 11.-12. JANUAR 2019
Det var endeligt d. 11. januar, vi alle havde ventet på i lang tid, Gym/Dans
overnatning i Hornbæk hallen.
Det var tredje år, at campen blev afholdt, men det var anden gang jeg var afsted.
Ligesom sidste år var det lige så sjovt, hvis ikke sjovere.
Jeg tog afsted sammen med min ”far”, som er instruktør på holdet, min søster
og to andre virkelig gode veninder.
Første dag blev vi alle delt op i tre store hold, et skulle lave springgymnastik,
et andet lavede parkour og det tredje dansede.
Det var en dag fuld af aktiviteter og god mad.
Tidlig aften tog vi på skattejagt, vi skulle klare små opgaver og få 1-2 bogstaver.
Til sidst skulle vi sætte ordet sammen til springgymnastik & dans.
Der på aftenen gik de mindre hold i seng, mens os på Stjerneholdet gik op i
klubhuset.
Der var ikke mange fra vores hold, der deltog, men der var 5-6 stykker.
Den næste dag skulle vi holde opvisning. Dansen gik fint og parkour ligeså.
Springene gik også fint, men ikke alle holdt sig til ensretningen ned ad banen.
Det var jo også en opvisning lidt for sjov og kun for forældre.
Efter opvisningen tog alle ligeså stille hjem, undtagen nogle fra Stjerneholdet,
lidt forældre og trænerne.
Og så skulle der ryddes op i tingene, og de skulle tilbage i hallen.
Det var en super fed weekend.
Indsendt af Clara Rasmussen, gymnast på ”Stjerneholdet”.
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Gymnastik
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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

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING
10/4 KL 19, I KLUBHUSET
AGENDA:
1. Velkommen ved formand Pernille Kjærsgaard
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag - sendes senest 8 dage før til
Rie Schultz Petersen
6. Valg af
- Kasser, Karina Thaulov (genopstiller ikke)
- Næstformand, Line Riemer (genopstiller ikke)
7. Evt.

Klubblad
Thomas Berggrein

HUSK BEACHSTÆVNE 29/6
på Hornbæk Strand. Årgange U8-Oldies
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U14- PIGERNE TIL JULESTÆVNE
I HELSINGE
Den 27/12 tog U14-Pigerne af sted til Helsinge for at deltage i Helsinges første julestævne.
Et lille stævne, som havde taget ved lære af andre stævner og formået at skabe et rigtigt godt
stævne. God mad, gode busforbindelser, gode og jævnbyrdige kampe.
Helt sikkert et stævne at komme tilbage til.
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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
Mælkevejen 2 B.
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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SIDSTE
ARRANGEMENT 2018
21.12.18 inviterede bestyrelsen til Solhvervstræf, hvor vi ønskede
hinanden god jul.
55 personer dukkede op til dette velbesøgte arrangement, hvor der
blev serveret saltsnitter og en kold øl. Desuden blev vi alle muntret
op af formandens herlige tale, som kommer herunder:

AASES TALE VED SOLHVERVSTRÆF
21. DECEMBER 2018
Det har været en begivenhedsrig første del af Hornbæk Vinterbadelaugs sæson.

Vi lagde ud med kort efter starten i oktober, at saunaen gik ud og som vanligt brød panikken ud
samtidig. Vandet var ganske vist stadig 12-13 grader, men et sauna nedbrud er og bliver en katastrofe. Da jeg kontaktede Bjarne elektriker, kunne jeg hører en træt stemme "allerede nu" - nå
en frisk ansat fik lokaliseret et brud på kablet under huset, det var fredag, weekenden ventede, så
et helstøbt kabel blev næsten fløjet ind fra Jylland og en tynd væver elektriker som i bedste Thailandske grotte stil kunne kravle mellem stenene under broen og huset - ikke noget med at vente
til næste uge, det kommer ikke på tale -meget kan man byde Hornbækkernes vinterbadning men
ikke, at deres sauna går ned!!!
Så en melding om saunaens tilstand og snarlige bedring måtte ud!
Miss News lå imidlertid og plaskede rundt med sin mand Peter Storminger i det blå Græske "simili" hav, så vores anden formidlingsstjerne, Klaus måtte på banen.
Klaus sad imidlertid i cikadernes sang i Sydfrankrig med sin elskede kone og nogle dejlige drinks
- da mobilen lød " saunaen er gået ned, stor panik her i Hornbæk osv ”- ”hvis jeg ikke vælter min
whisky, kommer der besked ud til alle straks - sig til når skidtet virker igen”, lød det fra Klaus sent fredag eftermiddag blev den vævre elektriker trukket op og foldet ud, skidtet virkede med et
helstøbt nyt kabel op gennem huset!
I mellem tiden strømmede nye medlemmer til i en stigende fart.
Ole Søndergård, vores kasserer og medlemsregistrant havde i mange år boet fredeligt på Løvvænget, nu var hans bolig stort set ændret til en blå brik-borg og nytilkomne indvandrere valfartede til
for at få den eftertragtede blå brik--Desværre var flere fejlkodet, så folk kom igen og igen - kan Ole ikke sove, tæller han blå brikker.
Oles kone og deres lille kat søgte for længere tid tilflugt på første sal af borgen og snakken gik på
vejen, om hvad der mon gik for sig!!!
Snakken gik også blandt medlemmerne - nu er det for meget, vi sidder oven på hinanden, der er
aldrig fred, folk snakker for meget for højt - ja det var meget bedre, da vi kun var 20, nu er det ikke
det samme, bliver ikke det samme, nok er nok vi må lukke for nye medlemmer!!!!
Bestyrelsen samledes til krisemøde ved det "runde bord i folden" der var jo da også mange, som
ikke havde problemer.
Var tiden virkelig inde til grænsebom og STOP...
Folk kom jo fra nær og fjern, ja sågar Birkerød - hvad med sproget og manererne, hvad kunne det
ikke gøre ved vores sted???
Et øjeblik fik vi i bestyrelsen Christianborg 'ske tanker: " Paradigmeskifte, der må da findes en lille
ø, hvor vi kan placere de nytilkomne, hvad med Færøerne, vi har da rigsfællesskab, en lille ø, hvor
vi kan placere en sauna - vand er der jo nok af!!!
Det kan godt være, det er en lille omvej, når man skal bade, men så kan de lære det, de horder af indvandrende vinterbadere, som vælter ind over vandegrænserne for at nasse på vores saunabænke,
fordi de har hørt om vores dejlige sted på pynten i stedet for at finde et sted i deres nærområde!!
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Hornbæk Vinterbadelaug
Afgørelsen blev grænsebommen gik ned - med midlertidigt asylophold på venteliste.
Det er dog en besindig bestyrelse, så vi aftalte at lave en spørgeundersøgelse hvornår og hvor
ofte er der problemer?? Vi ville også opsætte en iPad med smileys, man kunne trykke på tilfreds,
mindre tilfreds, ikke tilfreds, meget tilfreds.
Vores skyggemedlem Peter Storminger er træt af alle de spørgeundersøgelser og smileys, han
foreslog derfor, at sidste knap skulle hedde " rend mig i røven"!!!!
Her måtte formanden imidlertid træde i karakter, noget med associationer! Vel kan den lette påklædning være indbydende og vel vel vel, men det er ikke en "svingerklub".
Efter at grænsebommen var gået ned, fik vi heldigvis et andet emne, nemlig det manglende vand
og ideerne omkring dette emne er ikke få, især da udgravning ikke er så lige til - broer ud til diverse
dybe huller eller langs molen osv. eller hvad med et badebassin, hvortil det salte vand kan pumpes,
Gert er allerede sat på opgaven, at indkøbe fine rapænder i vores blå logo-farve og et vandudskiftnings hold må nedsættes ...
En havnerundfart med nedgang i havnevandet ved huset er også en ide, den rigtige nedstigningstrappe er spottet, dog vil vi lige få vandet testet i en vandkvalitets kontrol - vi skulle jo nødig blive
syrebaserede hele banden!! Vi har et badelaug, hvor underholdningen ikke ligger underdrejet, der
er vandvittigheder nok--Men nu sker det i disse dage, hvor alverdens Vinterbadere er blevet indskrevet i HVL, at der udgår
en befaling fra bestyrelsen med et lille ord på tre bogstaver "fre" jule " fre" - for det viser sig jo
– efter vi har set de første tilbagemeldinger fra medlemmerne, at vi har det godt sammen tilstrømningen af nye medlemmer til trods, vi assimilerer os alle!!
Vi er jo ikke den eneste bade klub, hvor man prøver, at finde en "modus vivendi" så så mange kan
få glæde af vinterbadningens lykkefølelse!!
Lad os derfor ønske hinanden glædelig jul og et godt nyt badeår ikke med " den danske sang er
en ung...... det er for farligt , men som en meget, meget ung pige, der kom, talte og vandt ved
klimatopmødet i Polen, sagde - så ville hun gerne, når hun sad med børn og børnebørn som 75
årig, kunne synge "Dejlig er jorden".

FØRSTE HJÆLPS KURSUS
Vi har i badelauget en generalforsamlingsbeslutning om at afholde førstehjælps kursus 1 gang
om året. I år løb det af stablen søndag d.27.01.19.
Her deltog 22 vinterbadere, som blev undervist af
Nordkystens cheflivredder John Mogensen, hans
datter og livredder Kasper.
Endnu en gang et meget lærerigt kursus, hvor den
konkrete undervisning blev formidlet med gode
anekdoter fra det virkelige liv.
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NYTÅRSKUR D.12.01.2019
Endnu engang kom nytårskurens deltagere udklædte med
hatte, en enkelt med paraply og vandkande for at sige godt
nytår til hinanden. På grund af elendigt vejr var der dog en
del, der stod på trappen og kiggede på. Alligevel nød vi alle
at være sammen i fejringen af det nye år.

GENERALFORSAMLING 2019
Når dette HIF-nyt udsendes har årets generalforsamling fundet sted d.02. februar 2019 og
allerede nu har 75 deltagere meldt sig til generalforsamlingen og det efterfølgende medlemsmøde. Medlemmerne har fået dagsorden med regnskab og budget via nyhedsbrev.

KALENDER
24.02.19
31.03.19
27.04.19

Morgenmadsspisning
Brunch
Afslutningsfest

Nærmere om tid og sted udsendes med nyhedsbrev.
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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:
Albert Lang
Kofod Anchers Vej 57, 3.th.
3060 Espergærde
Tlf.: 4033 5448
E-mail:
hornbaekkrocket@mail.dk

34

Hornbæk Idrætsforening · februar 2019

HORNBÆK KROCKET
AFHOLDER ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I KLUBHUSET
DEN 07. MARTS 2019
KL. 10:00
Dagsorden ifølge vedtægter.

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.
alle ugens
dage.
Mandag-torsdag:
kl.åbent
9-17.30
Fredag:
kl. 9-18
Søn- og helligdagekl.
10-14.
Lørdag:
9-14

Salon Musette
Margit Fritzbøger

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

STØT
ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN
I HORNBÆK

Hornbækslagteren.dk
- prøv f.eks. vores

Luksus
smørrebrød

1 stk.

25,-

eller, vores
færdigretter,
tapas, anretninger
og menuer
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Petanque
Formand
Kirsten Madsen
Tlf. 23 62 45 18
E-mail:
frumadsen@frumadsen.dk
Næstformand
Rasmus Korsholm
Tlf. 22 67 87 02
E-mail:
rkc@skolepartner.dk
Kasserer
Jonatan Ørsdahl
Tlf. 60 37 05 52
E-mail:
natanoj0907@hotmail.com
Sekretær
Morten Klausen
Tlf: 30 31 47 92
e-mail: hagenklausen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Gitte Pedersen
Tlf. 51 55 37 092
E-mail: gehelmer@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlem
Mads Rasmussen
Tlf: 20 30 33 87
E-mail:
mvras@hotmail.com
Suppleant
Janne Bubandt
Tlf. 4216 6419
E-mail:
jannebubandtjensen@gmail.com
Ansvarlig for seniorpetanque
Irene Serup
Tlf: 60 67 16 26
e-mail: serup@c.dk

GENERALFORSAMLING
Petanquesæsonen starter som altid med Generalforsamlingen, som afholdes i klubhuset lørdag den 16. marts 2019, kl.
10.00 med efterfølgende rødvins spil.
Dagsorden i henhold til lovene. Endelig dagsorden vil blive
sendt ud til medlemmerne via mail senest 14 dage før generalforsamlingen.
Klubben byder selvfølgelig på brunch, og efter generalforsamlingen vil prisen til Årets Spiller 2018 blive uddelt.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Madsen, formand

KÆRE ALLE PETANQUETOSSER
Den årlige tilbagevendende petanquefest er nu overstået, når disse
linjer skrives.
Jeg vil kun sige med dette skriv, ”jer, der blev hjemme, gik virkelig
glip af en super fantastisk fest”, som de små drenge (de er altså alligevel i trediverne, dog en der er en anelse ældre), men stadigvæk
vores ungdomsspillere, som havde arrangeret.
Vi blev beværtet i både hoved og r.. startende med en Tequila Sun
Rise, så var festen ligesom startet!
Drengene havde lavet en aftale vedr. maden med Dittemor og hendes kæreste, nemlig kokken Lars som huserer i Meyers mad hus.
Startende med røget laks, serveret på en symfoni af skovbund og
lækkert hjemmebagt brød, rigtigt lækkert! Sidenhen fik vi serveret
en simreret med kartoffelmos iblandet årstidens grønsager, også
rigtigt lækkert!
Meeen, det lagde en rigtig god bund, inden vi skulle have dessert,
gammeldags æblekage mit alles.
Æblekage og kaffe, også ”Irish” måtte vente til der var plads i vores
udspilede maveskind.
Op til denne fantastiske aften, havde Henning ”støj” og Lasse Graver ”nu fyr og flamme” været på en rekognoscering i det sydfran-
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ske sammen med deres ægtefæller. Her kom de tilfældigvis forbi et lille lokalt værtshus, (hvilket de
føromtalte personer absolut ikke plejer at opsøge) meeen, vi var tørstige!
I dette meget lille og lurvede lokale, stod der hengemt i et hjørne, et minipetanquespil.
Dette måtte vi simpelthen afprøve imens vi indtog de kølige drikkevarer. Succes!! Mac Støj var så
kvik at tage et billede af oraklet, forstørre det til A4-format, forelægge det for vores altmuligmand
i klubben, Peter Hansen!!
Herefter gik det stærkt, i løbet af få dage stod der en tro kopi af det, vi både havde set og prøvet!!
Det var der mange, der kunne lære noget af!!
Dette spil blev introduceret på denne fantastiske aften!! Og med en overvældende succes!! Bordene spillede mod hinanden, og alle stole omkring bordene var tomme, aldrig har der været så
mange tilskuere til vores petanquekampe!!
Efter et par spil kunne vi nu indeholde æblekage-kaffe-og Irish. Samtidig med føromtalte skulle vi
nu få spændingen udløst i forhold til de amerikanske lotterisedler, vi havde indkøbt af fru Fortuna
(AK, Anne Katrine).
A.K var fru Fortuna, og hendes far Lars ”småsnakkende” Leo, viste og fortalte om, hvad man kunne
vinde, og ikke mindst, hvem der havde sponseret alle de fantastiske gaver, og sikke et gavebord!!
Vi må erkende, at dette er aftens hovedevent, det er jo bankofolket (+60 år), som er medlemmer
af vores lille klub, de går vildt op i det, hvilket er ret sjovt at overvære. Det tog over en time at få
afviklet alle de fantastiske gaver, vi var blevet givet. Her bliver jeg nødt til at fremhæve, hvem der
havde sponseret alle disse gaver: Stark v/Morten ”stress bombe” Larsen, som havde tømt alle hylderne i butikken, så de holdt lukket i weekenden for at fylde hylderne igen med varer. Sejt Morten!
Bygma har igen sponseret os. VVS Thomas Vindahl, Lars ”småsnakkende” Leo (Sundbyg), Karsten
”Irma” Sport Direct, Skolepartner v/Rasmus Korsholm, Dyhl Electric-Gine v/A:K Anne Katrine med
leopardtasker, og cremer. Dog ikke intimcreme, som en af vinderne efterspurgte. Sidst men ikke
mindst, vores egen formand, Kirsten Madsen, havde doneret gaver, en af dem var vist fra sidste
års lotteri, denne gang gik den til en ejermand, som virkelig værdsætter den. Tusinde tak for jeres
fantastiske støtte til vores lille forening. Også en stor tak Lars ”småsnakkende” Leo for hans store
indsats vedr. sponsorer.
Efter den meget oprivende lodtrækning, gik vi
over til petanquespillet igen, det var jo ikke blevet afgjort, hvem der kunne kalde sig for ”pétanquefestmester.
Det blev bord 3: Ingrid-Carl-Erik-Anne MarieBubandt-Hanne-Gitte-Jannie-Kamma, et rigtigt ”tøsebord”
Herfra vil jeg bare sige, støt op omkring vores
vinterfest, I bliver ikke skuffet!! Jeg vil virkelig
også håbe, at drengene fortsat vil samle alle os
”gamle” til endnu en fantastisk aften næste år.
Tusinde tak for en fed aften
Lasse
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Tennis
Hornbæk Tennis
Klubhuset og banerne
Sauntevej 80
3100 Hornbæk
Formand
Peter Rydahl
53835777
formand@hornbaektennis.dk
Kasserer og
medlemsregistrering
Kirsten Bjerregaard
Sauntevej 38
3100 Hornbæk
61 28 18 98
medlem@hornbaektennis.dk
Bestyrelsesmedlem
Jeanne Schuldt
Søvej 4
3100 Hornbæk
20715758
jeanne@hornbaektennis.dk
Bestyrelsesmedlem
Birgitte Park
21654572
birgitte@hornbaektennis.dk
Bestyrelsesmedlem
Margit Fritzbøger
Holmevænget 13A
3100 Hornbæk
28 14 11 98
margit@hornbaektennis.dk
Bestyrelsessuppleant
Lars Pedersen
lars@hornbaektennis.dk
Bestyrelsessuppleant
Lars Juncker
23644079
Lars@hornbaektennis.dk
Ungdomsudvalg og
bestyrelsesmedlem
Lise fritzbøger
29764698
ungdom@hornbaektennis.dk

SKUMTENNISSTÆVNE FOR BÅDE
JUNIOR OG SENIOR
SØNDAG DEN 24.3 2019 KL. 10-18
Hornbæk Tennis gentager successen med skumtennisstævne
søndag den 24.3 kl. 10-18. Stævnet afholdes i Idrætshallen i
Hornbæk.
Vi sender individuelle tider ud, når rækkerne er dannet. Der bliver rækker for både junior og senior udfra alder, samt begynder
og øvede.
Det bliver en super hyggelig dag med sved på panden. Stævnet arrangeres i samarbejde med DGI, se evt. nærmere på
DGI's hjemmeside

TRÆNERE I 2019

Hornbæk tennis kan glæde sig til, at vi fortsætter samarbejdet
med vores dygtige trænere Jackie og Michael. Velkommen til
den nye sæson!

SKUM TENNIS
Kom til skumtennis for voksne om lørdagen og hold formen
i gang inden sæsonstart. Det er gratis, og det er rigtig sjovt.
En god anledning for nye spillere til at komme ind i klublivet!
Vi spiller på følgende lørdage kl. 15-17
Februar

Marts

April

16.2

2.3

13.4

23.2

9.3
16.3
23.3
30.3
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HORNBÆK TENNIS

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, den 17. Marts kl.
10 i Klublokalerne på 1. sal i Hornbækhallen.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
sendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem
bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, som ikke er i kontingentrestance.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes
antal.
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for 2018
3) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 og forslag til budget for 2019
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse
Valg af formand (ikke på valg i år)
Valg af kasserer (Kirsten Bjerregaard er villig til genvalg)
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
(alle nuværende medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (nuværende suppleanter er villige til genvalg)
7) Valg af revisor og revisorsuppleant (evt. genvalg)
8) Eventuelt
Nuværende bestyrelse er sammensat således:
Formand: Peter Rydahl
Kasserer: Kirsten Bjerregaard
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lise Fritzbøger, Birgitte Park, Margit Fritzbøger og
Jeanne Schuldt
Suppleanter: Lars Pedersen og Lars Juncker
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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

HORNBAEK.DK
- LOKAL TURISTINFORMATION
PÅ NETTET!

Hornbæk Turistforening har igennem de sidste 80 år formidlet lokale informationer direkte til de besøgende turister bl.a.
ved hjælp af markedsføring på de analog kanaler. Men i takt
med vi alle er gået digitale, har vi i Hornbæk Turistforening
også gjort os overvejelser for, hvordan vi skal henvende os til
turister og måden vi tænker lokal turistinformation på.
Første skridt på den digitale rejse tog vi med at lave Facebook siden “Turist i Hornbæk” og sidenhen investerede vi
sidste år i den lokale turist hjemmeside Hornbaek.dk. Og vi
har måtte sande, at vi har fat i noget positivt!
VisitNordsjælland gør et fremragende arbejde med at få turister til vores område, men vi fokuserer i Hornbæk Turistforening på at skabe den bedste lokale oplevelse for turister,
når de er i byen.
I fællesskab med de lokale turistaktører ønsker vi at give
turister den uforglemmelige oplevelse, hvor de ikke blot ser
det overfladiske, men får et dybere indblik i, hvad vi har at
tilbyde i Hornbæk.
Det betyder at vi på den digitale front har mobilen i fokus,
da det er den turisterne tager op af lommerne, når de står i
vores område. Og dét underbygger Hornbaek.dk nu, da vi
netop har opdateret hjemmesiden med et frisk og moderne
layout. Foruden at glemme de nye kategorier turisterne kan
navigere rundt i og mange flere forbedringer.
Hornbaek.dk er måden hvorpå vi tænker lokal turistinformation på, og vi håber at byens foreninger, erhvervsdrivende
med flere sammen med os kan hæve niveauet for turistinformation, således vi får flere besøgende turister til byen.
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Turistforeningen
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
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Mobil: 2044 7133
Mobil:
Mobil:

2044 7133
7133
2044
2044 7133

MODERNE REVISIONSHUS MED 100 ÅRS ERFARING
Hos DØSSING & PARTNERE løber vi stærkt for at hjælpe dig og din virksomhed
i mål. Vi går ind for at bygge stærke relationer og et tæt samarbejde. Som din
økonomiske sparringspartner hjælper vi med stort set alt.

Roskildevej 12 A, 3400 Hillerød

dossing.dk

SoMe

Torben Fritzbøger, Registreret Revisor
tfr@dossing.dk
Dir. 4822 7516

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
3100
Hornbæk
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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

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

Hornbækslagteren.dk
- prøv f.eks. vores

Luksus smørrebrød

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

eller, vores tapas,
færdigretter,
anretninger
og menuer

www.hoejbjerg.com

1 stk.

25,-

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
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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
Bestyrelsesmedlemmer
Sekretær
Kirsten Jørgensen
Sommervej 21
3100 Hornbæk
Tlf. 21 21 83 70
kirsten-vagn@email.dk

Christian Andersen
Mælkevejen 3
3100 Hornbæk
Tlf. 21 30 49 50
Jens Schultz
Toftemosevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 53 85 65 85
Karen Bentzen
Hindbærvej 3
3100 Hornbæk
Tlf. 26 12 18 96
Nicolaj Westergaard
Stjernevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 12 57

Hornbæk ForeningsFitness
Formand
John Høholt Larsen
Nørregårdsvej 8B
3100 Hornbæk
Tlf. 4072 5220
e-mail: John.H.Larsen@
DanBolig.dk

Jørgen Dalbech
Søvænget 15
3100 Hornbæk
Tlf. 2323 3937
E-mail: Grummerne@mail.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

Pistolafdeling
Henrik Nielsen
Teglgårdsvej 304
3050 Humlebæk
Tlf. 25 34 08 60

Medlemsregistrering
Charlotte Høholt Larsen
Nørregårdsvej 8B
3100 Hornbæk
Tlf. 2333 3025
E-mail:
charlotte.hoholt@sca.com

Hornbæk bådeklub
Hornbæk Bådeklub
Havnevej 30
3100 Hornbæk
4970 2398
baadeklubben@gmail.com
www.hbklub.dk
Formand
Julian Isherwood
Willemoesvej 17 - 3100
4036 0129
Julian@isherwood.dk
Næstformand
Peter Leander
Søvænget 21 - 3100
4970 2304 / 4970 3442
ple@nybolig.dk

Stolt sponsor
af Hornbæk IF

Jesper Christensen
Stjernevej 9
3100 Hornbæk
Tlf. 2074 3888
E-mail: j.christ@privat.dk

Sekretær
Anette Molbech
2323 1787
Kasserer

Kølbåde
Kenny Dyhl
Skovvænget 29B
2712 9699
kennydyhl@gmail.com
Motorbåde
Tom Sørensen
4970 4766
tisorensen@hotmail.com
Ungdomsafdeling
Pernille Grønkjær Taatø
2442 8971
sejl@grt.dk
Stand-up Paddle
Lars Klinkby
2089 1836
klinkbyrevision@mail.dk
Klubhuset
Gerd Nollund
4228 2906
gerdnollund@gmail.dk
Jannie Sørensen
2213 3120
jscaim@hotmail.com
Webmaster
Steen Guttknecht
steen@guttknecht.dk
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Hornbæk

Når du

HANDLER
hos bladets
annoncører

STØTTER DU IDRÆTTEN

I HORNBÆK

slagteren.dk
- prøv f.eks. vores

Luksus

smørrebrød
eller, vores tapas,
færdigretter, anretninger
og menuer

1 stk.

25,46
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Afsender:
Hornbæk Idrætsforening, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 Hornbæk

Stemningsfyldt og med et godt anneks til mange formål
Granvænget 2 - På denne adresse kan dine drømme gå i opfyldelse.
Denne unikke bolig, er nok et af Hornbæks mest
charmerende huse. Villaen ligger smukt placeret,
i det populære gamle "Skovvejs-kvarter” med få
minutters gang til stranden og havnen, hvor også
vinterbaderne holder til i deres eget lille hus. Der
er desuden flere gode indkøbsmuligheder lige
rundt om hjørnet.
Foruden selve boligen, finder du på grunden også
et godt udhus samt et stort anneks, med masser
af anvendelsesmuligheder. Tidligere har annekset
blandt andet fungeret som tegnestue og klinik.
Denne mere end hundrede år gamle villa skal opleves, for den har en helt særlig atmosfære. Det
fornemmer man allerede ved indgangen, hvor
man mødes af det smukke indgangsparti og den
helt unikke karnap med de småsprossede vinduer.

Kontantpris: 3.995.000. Ejerudgift pr. md.: 5.580,63

Villaen er indrettet med entré med trappe til førstesalen, pænt badeværelse med bruseniche, to skønne stuer med et fantastisk lysindfald
– den ene med udgang til haven. Fra stuen er der trin ned til det skønneste køkken/alrum med klinkegulv med gulvvarme og to udgange til
haven. Køkken/alrummet er husets hjerte, hvor man får bare lyst til at
sætte sig på bænken og nyde den gode stemning.

Det store anneks er indrettet med to store værelser og badeværelse.
Derudover stort bryggersrum med ekstra depotrum samt kælder. Til
ejendommen hører også et udhus samt carport.

Førstesalen er indrettet med repos, stort soveværelse med udgang til
altan samt to mindre værelser.

Her er tale om en bolig med sjæl og mange anvendelsesmuligheder.

Haven er et kapitel for sig. Her kan man finde en solplet på alle tider af
dagen, og med sine hyggekroge indbyder den til både leg og afslapning.

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 ...

