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GOD JUL OG GODT NYTÅR

2020 er ved at rinde ud, og Hornbæk Idrætsforening har atter i år
markeret sig på fornemmeste vis i mange sammenhænge, og hvor
sammenhold og fællesskab er i højsædet.
Det har også været et meget anderledes år med COVID-19 og alle de
udfordringer, det har givet for alle vores aktive afdelinger.
Jeg håber at tingene i 2021 kommer til at være lidt mere normale og
med masser af aktiviteter på idrætsanlægget, men desværre må vi
nok se i øjnene at også 2021 vil være præget med udfordringer på
grund af COVID-19.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der på en eller anden
måde, i stort og småt, har været med til at gøre en indsats i og for
Hornbæk Idrætsforening, og ikke mindst de mange sponsorer og annoncører, som fortsat støtter os på uvurderlig vis.
Uden de mange frivillige ledere, trænere, instruktører, klubhusværter
og andre hjælperes store indsats ville meget af vores arbejde ikke
kunne lade sig gøre.
Jeg vil ønske alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår
– og på gensyn til nye sportslige, kulturelle udfordringer og oplevelser
i 2021.
Peter P.

IDRÆTS- OG KULTURPRIS 2021
Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på Hovedgeneralforsamlingen søndag den 25. april 2021, og kandidatforslag til denne
pris skal være undertegnede i hænde senest søndag den 4. april 2021.
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.

Oplag: 2.581

HIF Informerer 2021:
Februar Deadline Søndag
April
Deadline Torsdag
Juni
Deadline Søndag
Indlæg sendes til duus@duusduus.dk
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den
den
den

31. januar
18. marts
30. maj

IDRÆTSFORENINGENS HJEMMESIDE
Sidste år fik idrætsforeningen en ny hjemmeside. En flot og meget mere tidssvarende hjemmeside end den tidligere. Jeg vil gerne her opfordre alle HIF’s afdelinger til at bruge og ikke mindst
opdatere deres egne sider, så de nyheder man møder er nye og friske nyheder – dette gør det også
meget mere spændende for brugerne af hjemmesiden til at søge nyheder og oplysninger på www.
hornbaekif.dk
Næste nummer af klubbladet udkommer i februar 2021.
Peter Poulsen, Hovedformand

Hornbæk Idrætsforening indkalder hermed til ordinær

HOVEDGENERALFORSAMLING
Søndag den 25. april 2021 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 2021
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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Badminton
Formand
Mathilde Fritzbøger
Tinevej 4,
3060 Espergærde
60 52 98 00
mathilde_fritzboeger@hotmail.com
Næstformand
Klavs Ahlberg
Flynderborgvej 8, st.
3000 Helsingør
ahlberg.klavs@gmail.com
40 11 63 06
Sekretær
Rasmus Ljungbeck Frodegaard
Sauntevænget 41
3100 Hornbæk
rfrodegaard@hotmail.com
20 36 09 06
Kasserer
Henrik Fritzbøger
Sauntevænget 4
3100 Hornbæk
20 13 00 69
Hornbaekvand@mail.dk
Banefordeler
Margit Fritzbøger
Holmevænget
3100 Hornbæk
49 70 01 98
Ungdomsformand
Jakob Lindergård-Bentzen
Holmevænget 17
3100 Hornbæk
jakoblindergaard,@gmail.com
tlf. 41910444
Seniorformand
Mikkel Riis-Klausen
Skovvænget 31A,
3100 Hornbæk
mikkelriis1999@gmail.com
26 97 42 51
Motionist formand
Connie Bogattke
Videvænget 1
3100 Hornbæk
30 23 36 29
bogattkeservice@mail.tele.dk
Pensionistafdelingen
Kurt Hvid
Karinebækvej 4
3100 Hornbæk
Tlf. 23605488
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PENSIONISTSPIL

Badminton er en sport som kan spilles i alle aldre! Dette mantra lever
vores pensionistafdelingen til fulde op til, da den ældste spiller er
81 år og still going strong. Sidder du derfor derhjemme og kunne
tænke dig at komme op og røre dig lidt, så hiv fat i Kurt Hvid, som er
kontaktperson for holdet. Du behøver ikke at have spille badminton
før, da der er plads til alle og masser af låneketsjere.
Vi overholder alle Covid-19 restriktioner, hvorfor vi vil dele holdet i to,
hvis fremmødet bliver højere end 10 personer. Som det ser ud lige
nu træner holdet i Hornbæk hallen hver torsdag kl. 9.00-10.00. Det
nye hold, som snarligt vil blive oprettet vil være i forlængelse, altså
kl. 10.00-11.00. Vi anbefaler at I kommer omklædt og bader hjemme.
Under normale omstændigheder afsluttes træningen med kaffe og
hygge efterfølgende, dette er desværre sat i bero for nu, men genoptages lige så snart de kan komme til det.
Ring til Kurt og få en uforpligtende snak på: 23605488

BRUNCHAFSLUTNING - AFLYST
Det kommer vel næppe som en overraskelse, at alt det sjove er
aflyst, så længe den irriterende virus hænger over hovederne på
os. Dette gælder naturligvis også vores årlige brunchafslutning,
hvor alle voksenmedlemmer spiller på kryds af alder og niveau
og afslutter med en lækkert brunch lavet af Connie Bogattke. Vi
afventer og ser om vi kan lave et lignende arrangement inden
sæsonen 20/21 går på hæld, men vi lover ikke noget.







Montering af nye vinduer og døre
Lavenergitermoruder
Glastag til bolig og terrasse
Bruselåger og spejle
Billedindramninger

Hver
torsdag
Luksus smørrebrød
Mange varianter

Vi hjælper dig med
råd og vejledning
Espergærde
Helsingør
Bybjergvej 3
Kongevejen 19
49 13 20 74
49 21 07 95
www.glarmester-jensen.dk

Salon Musette
Margit Fritzbøger

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

Pr. stk.

20,Hornbæk

STØT ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN
I HORNBÆK
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Fodbold
Hornbæk IF - fodbold
Formand
Steen Poulsen
formand@hornbaekif-fodbold.dk
40 36 50 57
Sekretær
Peter Clausen
sekretaer@hornbaekif-fodbold.dk
22 55 00 25
Kasserer
Torben Fritzbøger
kasserer@hornbaekif-fodbold.dk
40 30 73 14
Undomsformand
Kasper Andreasen
kasperandreasen938@hotmail.com
23 48 16 61

TRÆNERMØDE
D.29.9.20 blev der
i Ungdomsafdelingen afholdt et
stort trænermøde
med 15 trænere,
der repræsenterede
alle klubbens ungdoms- og børnehold. En fantastisk
forsamling ildsjæle,
der brænder for
træningen af klubbens børnehold.

Seniorformand
Michael Jørgensen
senior@hornbaekif-fodbold.dk
51 53 00 33
Menigt medlem
Peter Lipczak
Peter@lipczak.dk
20 10 05 56
Menigt medlem
Kim Toft Madsen
toftepost@hotmail.com
51 60 10 01
Menigt medlem
Signe Storminger-Dalgaard
signesoren@mail.tele.dk
29 43 09 59
Menigt medlem
Steen Egesø
steg@fak.dk
21 63 80 02
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HORNBÆK CUPPEN 2021:
Vi krydser fingre for, at den traditionsrige og populære Hornbæk Cup
kan blive til noget i 2021. Invitationerne er sendt ud og deltagere er
begyndt at tilmelde. Så nu er det kun Covid-19-situationens udvikling, der afgør det!

SOCIALDAG FOR DRENGENES ÅRG. 08/09:
Lørdag d.24.10. blev der afholdt socialdag for 08/09-drengene. En stor succes som vanligt
- Dagen bestod af individuelle spillersamtaler, som vi håber drengene kan bruge til noget og
derudover stod dagen bare på hyggebold, kager & kanelsnurrer, seniors 1. holdskamp, bolddrengetjans, grillpølser og afsluttet med en fælles løbetur.

SKOLERNES MOTIONSDAG D.9.10.20:
Jeannett Rantzau Nielsen og Niels Christian Linde tog d.9.10.20 imod både 8. og 9. klasses
elever som led i Fodboldafdelingens samarbejde med Hornbæk Skole omkring en alternativ
Skolernes Motionsdag for de ældste elever. Flere andre af HIFs underafdelinger deltog også i den
meget populære dag.
Og hvem ved måske kan vi få endnu flere friske teenagere til at kaste sig ind i holdsporten, foreningslivet og ikke mindst fællesskabet Tusinde tak til Niller & Jeannett.

🙏
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Fodbold
NYT TILBUD
FOR DE
HELT SMÅ
Boldlegestue årgang 2016-2019
(1 til 4 år)
Vi tager en masse bolde og
redskaber frem og leger. Vi
laver store forhindringsbaner og
synger måske en velkomstsang
eller to. Forældrene er med og
leger med eget barn, hvis der
er behov for det. Der er ikke
mange trænerstyrede aktiviteter
og vi spiller ikke fodboldkampe,
men leger gerne med bolde.

CORONA CORONA CORONA CORONA
Heldigvis har meget af vores udendørstræning for børne- og ungdomsfodbolden kunne forblive næsten uændret, hvor der er dejlig massere
af run på kunstbanen alle ugens dage. Hornbæk Hallens og Skolens
indendørs træning er også i brug dog understøttet af sprit og mundbind
v. ankomst og afgang.
Desværre er de over 21-årige dvs. senior-holdene underlagt skrappere forsamlingsrestriktioner, hvilket blandt andet har resulteret i, at seniorfodbolden ligger
stille pt.
Med venlig hilsen
Signe Storminger-Dalgaard, Tlf. 29430959
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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
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Tlf.: 49 70 04 90
3100
Hornbæk
Hornbækvej
708, Abellund
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

Fodbold
DRENGE 05/06

Efter lidt frafald i løbet af foråret, hvor Corona’en satte
en stopper for reel turnering og almindelig træning, har vi
fået tilgang af én Helsingoraner og fire Hellebæk’ere, der
er gledet enormt fint ind i drengegruppen. Truppen består
af 19 spillere — næsten alle med høj træningsfrekvens
i de to ugentlige træningspas, hvor der oftest er højt
humør og fuld fart på disse teenagere.
Corona’en satte en brat stopper for sidste halvdel af
VinterBOLD ‘19/‘20 og forårets turnering blev også aflyst,
men heldigvis nåede vi at gennemføre et par træningskampe og afvikle en B-pokalsemifinale, hvor vi desværre Fodboldgolf i skoven under nedlukningsperioden i marts/april
måtte se os besejret af Bagsværd.
I efterårets SBU-turnering viste vi, at vi har rykket os
ift. nogle af vores “normale“ modstandere. Drengene
demonstrerede højt bundniveau og vi lagde os i front i
puljen. Midtvejs fik vi et dyk i to kampe, inden vi tog en
pligtsejr og efterfølgende satte trumf på i en medrivende
kamp mod ærkerivalerne fra Gilleleje, der havde medbragt en hord af supportere i form af deres (larmende)
U17-hold. Sæsonens flotteste kamp endte med en 6-1
sejr, og GFK kunne dermed ikke længere hente os i tabellen. Det kunne Frederiksværk derimod, idet de manglede
hele 4 kampe! De tabte heldigvis 3-2 til Helsinge, men
lagde protest for brug af ulovlig spiller. FFK fik i grunden
ret i deres protest, men havde selv “skidt i egen rede”
(læs = brugte også selv en ulovlig spiller!), og begge hold
blev taberdømt, haha! Vi endte således som fortjent nr. 1
med to point ned til både GFK og Virum.
I skrivende stund er vi startet op på VinterBOLD U16
rk.1-2, hvor vi bliver matchet hårdere i form af hold fra
række 2 (toppen), rk.1 og (bunden) af Mesterrækken.
Trænerduoen udgøres af:
Emil Stevns og Søren Storminger-Dalgaard

Crossfit Run i
skoven under nedlukningsperioden i
marts/april
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Champions League aften m. spisning

Højt humør til træning

Slutstilling i SBU U16-2
Hornbæk Idrætsforening · December 2020
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Fodbold

Sponsorer: Meulengracht, Christiansen
& Co samt Malermester Engvej

OLDBOYS
Bruttotruppen består af ca. 25 ædle, sociale og dygtige fodboldspillere, hvoraf 1/3 sjældent ses, 1/3 er
der on/off og 1/3 deltager hver gang.
Corona’en satte en brat stopper for foråret, hvor
holdet havde kvalificeret sig til pokalturneringens
kvartfinale mod AB’s gamle stjerner. Turneringen blev
på det skammeligste aflyst (set med fodboldbriller). Ej heller kunne vi gennemføre holdets første
“træningslejr”, som var planlagt til Djursland. Vi forsøger igen i 2021.
Efter sommeren skulle vi endelig kæmpe om point og pladser i tabellen. Igen i år var ambitionen
at erobre 2. pladsen i Oldboys række 1 (M+32 1), lige præcis uden for opryknings”fare” til den elitære Oldboys Øst, hvor de allerbedste københavnske og sjællandske hold slår deres folder. Flere
modstanderhold blev kørt midt over, mens vi selv failede et par gange undervejs. I år bød rækken
på et par nye og lidt yngre hold i form af Espergærde og Hillerød. Og mod netop Hillerød sikrede
vi os med en rutineret indsats med kun 11 spillere(!) en 2-0 sejr, der var afgørende for vores flotte
slutplacering.
I pokalturneringen stod vi over for Hundested, der ikke viste særlige fodboldmæssige evner, og
holdkortet havde de såmænd heller ikke styr på. Vi formåede at brænde et hav af chancer og den
ordinære kamp endte 3-3 . Det betød forlænget spilletid, hvor vi bragte os foran 4-3 og “blot”
skulle gå tiden ud. Hundested udligner så mirakuløst til 4-4 i allersidste sekund... og kampen
skal afgøres på straffespark. Her trækker vi det korteste strå og må kigge målløse op og ned
af os selv: Hvad fa’n skete der lige der? Nå, hvorom alting er, så viser det sig, at Hundesteds
topscorer (2 mål i ordinær + 1 på straffe) lige er fyldt 29 år desuden havde de en 27 årig med, og
minsandten også en forkert person på holdkortet... måske flere? Efter en dårlig nats søvn trækker
vi protest-kortet og vinder stensikkert 3-0 på skrivebordet. Vi er dermed klar til næste runde i
foråret... hvis Corona’en ellers tillader det!
Skulle sæsonen fejres? Ja, som ALTID. »Home Hornbæk« havde sponseret 2 timers Padel tennis + Golfsimulator og efterfølgende skulle årets kåringer have
været uddelt til god mad og vino. Desværre kom regeringen med nye restriktioner på antal mv., og vi måtte
aflyse de planlagte aktiviteter.... på ubestemt tid!
Holdet coaches, samles og SMS’es af:
Søren Storminger-Dalgaard

Straffesparkskonkurrence i Pokalturneringen
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Slutstilling, M+32 række 1, efterår 2020

Finn Vindahl
Andersen VVS
og EL Entreprise
A/S A/S
FINN VINDAHL
ANDERSEN
FINN
VINDAHL
ANDERSEN
VVS-ENTREPRISE
- så er du
Engholmvej
4970 0624
hænder
VVS-ENTREPRISE
A/S 6, 3100 Hornbæk,
www.fva-vvs.dk

i sikre
Totalløsninger med Entreprisestyring. VVS. Alt i varmeløsninger. Sanitet. Blikkenslagerarbejde.
El-arbejde. Kloak

VVS-OG EL-ENTREPRISE A/S

Totalløsninger med Entreprisestyring - Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg - Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet
Autoriseret gas- og vandmester - Autoriseret kloakmester - Elarbejde

VI SKABER TRYGHED

 
SPAR NORD 9056 4587063552

CVR nr. 24 20 73 15


Flere fag
under sammeVVS-ENTREPRISE
tag FINN VINDAHL ANDERSEN
N VINDAHL
ANDERSEN
A/S

- så er du
i sikre
hænder

VVS-ENTREPRISE
nger med Entreprisestyring. VVS. Alt i varmeløsninger. Sanitet. Blikkenslagerarbejde.
El-arbejde.A/S
Kloak

VVS-ARBEJDE • EL-ARBEJDE
Totalløsninger med Entreprisestyring - Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg - Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet
• BLIKARBEJDE
• KLOAKARBEJDE
Autoriseret
gas- og vandmester - Autoriseret kloakmester - Elarbejde

Engholmvej 6, 3100 Hornbæk. T 4970 0175.AHRENDT-JENSEN
aj@aj-el.dk.
www.aj-el.dk.
EL A/S
•CVR-nr.
•
VENTILATION
VARMEPUMPER
24 20 73 15. Spar Nord 9056
4587063552.
EN
DEL AF
FINN VINDAHL ANDERSEN VVS-ENTERPRISE
 A/S
•

 

12/02/201

A_Annonce_hornbækavisen.indd 1

20/08/2020 11.20

AUTORISERET KLOAKMESTER
ENTREPRENØRFIRMAET SUNDBYG ApS
v/Lars Leo Jensen
Engholmvej 3, 3100 Hornbæk
Tlf.
49 70
10HORNBÆK
20 - TLF. 49 70 06 24 - FAX 49 70 42 24 ENGHOLMVEJ
6 - 3100
CVR-nr.
24 20 73 15 - fva@fva-vvs.dk - www.fva-vvs.dk - Spar Nord - 9056 4587063552
uhm@dyhl-el.dk
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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

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til den 38. ordinære generalforsamling i Gedden

Torsdag den 11. februar 2021 kl. 19.00.
Hornbæk vandværk, Hornebyvej 1, Hornbæk
Under henvisning til lovenes § 4 indvarsles hermed den 38. 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, Børge og Leslie)
5. Valg af revisor.
(Jens Frederiksen modtager genvalg)
6. Behandling af indkomne forslag.
• Forslag vedr. vedtægtsændring § 4, stk. 1 (Formanden)
• Forslag vedr. udmeldelse af HIF (Formanden)
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 31/12 –2020.
Efter endt generalforsamling vil Gedden være vært
ved et par fiske-frikadeller.
På bestyrelsens vegne.
Thomas Ratzlaff, formand
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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

STØT
ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN
I HORNBÆK

• Snedkeropgaver
• Renovering

49 13 96 22
simon-joergensen@mail.dk
Agernvej 7, 3490 Kvistgård
Viden er god
medicin
– spørg på
apoteket

Kathøj KloaKservice
• Kloakservice
• Slamsuger
• Spul og rens
• TV-inspektion

49 75 86 50
Kathøj Kloakservice
Kathøjvej 2 • 3080 Tikøb

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

Hornbækslagteren.dk
- prøv f.eks. vores

Luksus smørrebrød

eller, vores tapas
færdigretter,
anretninger,
og menuer

1 stk.

HVER TORSDAG

20,-
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Golf
Hornbæk Golfklub:
Golfreception
Bøtterupvej 2C
3100 Hornbæk
Tlf: 49 75 95 70
golf@hbgk.dk

NY KLUBMANAGER
Bestyrelsen har ansat Peter Juul Hansen som ny Klubmanager fra
1.januar 2021, hvor han er valgt blandt et meget stærkt ansøgerfelt.

Mad og Drikke
Café Rolf
Tlf. 49 75 95 70
caferolf@hbgk.dk

Peter har en stærk faglig profil, en vindende personlighed og bærer
samtidig på et stort foreningshjerte.

Formand:
Cristina Lage
Tlf: 51 51 99 00
clagedk@gmail.com

Nedenfor kan du læse Peters introduktion til sig selv. Vi ser frem til et
konstruktivt samarbejde fremover.
Bestyrelsen

Kasserer:
Mie Madsen
mie.madsen341@hotmail.com
Tlf: 22 56 94 27
Se øvrige udvalg på
vores hjemmeside.
www.hbgk.dk

“Lad mig starte med at sige, at jeg glæder
mig utrolig meget til at tiltræde stillingen
som Klub Manager pr. 1 januar 2021 og
møde alle jer medlemmer og blive en del af
klubben.
De rene fakta om mig fortæller, at jeg er
blevet 46 år og har gennem store dele af
min karriere arbejdet som Salgs-og Marketingdirektør i virksomheder som Strålfors/
PostNord, Rosendahls og Scan Office.
Jeg har ligeledes været formand for sponsorudvalget på Ledreborg
Palace Golf, hvor jeg de seneste10 år har været medlem. I mit professionelle virke har jeg arrangeret talrige store Company Days for kunde
og samarbejdspartnere.
Golf har været en stor del af mit liv de seneste 20 år og jeg har en
kæmpe passion for spillet i alle dets facetter og er ligeledes yderst
produkt interesseret og tester ofte en del udstyr i løbet af et år.
Privat er jeg gift med Lisbeth, som også spiller golf og vi har begge 2
børn i alderen fra 19-24 år fra tidligere, hvoraf kun den ”mindste” på
19 fortsat bor hjemme.
Når vi rejser er golf næsten altid på programmet og vi har oplevet
mange dejlige baner i ind-og udland gennem mange år.
Vi har netop bygget sommerhus i Dronningmølle, hvor vi bruger al
den tid det overhovedet er muligt.
Jeg glæder mig rigtig meget til sammen med bestyrelse, medarbejdere og medlemmer at fortsætte den gode udvikling i Hornbæk
Golfklub og til at lære alle at kende.
På godt gensyn i det nye år.“
Peter Juul Hansen
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SKAL DIN ANNONCE

SES

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

24/7-365 DAGE

SÅ FÅ DEN PÅ
IDRÆTSFORENINGENS
HJEMMESIDE
www.hornbaekif.dk
KONTAKT MICHAEL PÅ
TLF.: 2294 0731

HAVNEKIOSKEN HORNBÆK HAVN
TLF. 49 70 03 54

Hornbæk Skibshandel

(Herre- og dame jeans)

Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
Hornbækvej
708, Abellund
v/Claus
Meulengracht
& Kristian Sandby
Lumberjacks
Parajumpers 708, Abellund
Hornbækvej
Hornbækvej 708, Abellund
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

RALPH LAUREN ☺ 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)

Mobil:
Åben alle dage
10 - 17.30

Mobil: 2044 7133
Mobil:
Mobil:

2044 7133
7133
2044
2044 7133
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Golf
HERREKLUBBENS

AFSLUTNINGSTURNERING
Herreklubbens Afslutningsturneringen den 3.
oktober i Hornbæk Golfklub fik en fantastisk
afslutning med et Hole In One.
Turneringen var præget af en strid blæst og
skiftende små byger, så forholdene var ikke
særligt gode.
Da holdet nåede ud på Hul 6, var der en skiftende sidevind fra højre. Palle Corfixen valgte
derfor et jern kortere for at kompensere for
medvinden.
Det var et perfekt slag, - bolden kom godt i
luften, og vi så den lande på green lidt kort af
flaget, hvorefter den rullede med retning mod
flaget.
Stor var overraskelsen, da vi kom frem til
green, og bolden ikke var at se. Først da vi så
efter i koppen, lå bolden nok så smukt dernede, og vi kunne konstatere, at Palle Corfixen
havde lavet Hole In One på hul 6.
Et stort Tillykke til Palle Corfixen..

18
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Lokalt Samvirke i Hornbæk er en forening, som består af
cvr-registrerede foreninger, fonde og lignende i Hornbæk og omegn.

UDVIKLING AF LOKALSAMFUNDET
STYRKE NÆRDEMOKRATI OG LOKALT FÆLLESSKAB
SAMARBEJDE MED HELSINGØR KOMMUNE
Vi optager nye medlemmer — Husk at meld jer ind! Se mere på

- prøv f.eks. vores

Luksus smørrebrød

eller, vores tapas,
færdigretter,
anretninger
og menuer

HØJBJERG VVS
HAVNEVEJ 9
3100 HORNBÆK

Elektrikeren i
lokalområdet

Hornbækslagteren.dk

49 70 49 25

Skru ned for el-regningen
Bestil en VARMEPUMPE

www.dyhl-el.dk

DYHL-EL

WWW.LSIH.DK

1 stk.
HVER TORSDAG

20,-

Tlf:+45 4970 1888
+45 2012 6188

E-mail: vvs@hoejbjerg.com

Nordre Strandvej 334,
3100 Hornbæk

Tlf. 49704488

www.hoejbjerg.com

Tirs - tors. 10 - 17.30
Fre: 10 - 18
Lør. og søn. 10 - 15
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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. 25 30 88 48
mums1@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Maj-Britt Oltmann
Tlf. 21 20 82 88
majbrittoltmann@gmail.com
Bestyrelsesmedlem/
medlemsregistrering
Pernille Kaslov
Tlf. 40 72 74 94
pernille@kaslov.dk
Leder af Gang og Løb
Annette Lund Poulsen
Tlf. 28 24 37 55
annettelundpoulsen@gmail.com

STATUS FRA
GYMNASTIKAFDELINGEN

Lige da vi troede, at NU kører det – så kom anden Corona-bølge, og
vi måtte lynhurtigt reagere, lave nye regler, omstrukturere på nogle
hold og lukke to ned.
Børneholdene er forskånede for ekstra restriktioner – bortset fra, at
der er kommet skærpede regler i forhold til voksnes ophold i salene.
Men det tackler vi!
Vores store hold ”Motion M/K” måtte vi desværre lukke ned. Pt.
arbejder vi på at finde en holdbar løsning for, hvordan vi kan organisere, at 50 motionister kan træne under sikre forhold. Flere er
kommet med gode forslag. Vi må bare konstatere, at det kræver
meget mere, end f.eks. en opdeling, som der gives mulighed for via
restriktionerne. Vi er helt bevidste om, at ”Motion M/K” skal i gang på
én eller anden måde – men under sikre forhold!
”Gang” er også lukket ned ift. restriktionerne. Vi håber, at I gangere
får gået nogle ture sammen i mindre antal. Annette og Karins arrangerede ture må desværre vente, til Corona-tågen letter.
De øvrige voksenhold fungerer med visse ændringer. Nogle er delt
op i to grupper, som træner hver anden uge. Et enkelt hold træner på
halv tid, så de to grupper træner efter hinanden.
Så det fungerer – ikke optimalt – men det fungerer. Vi satser på, at
smittekurven på et tidspunkt knækker så meget, at forsamlingstallet
stiger og vi igen kan træne normalt.
Indtil da håber vi, at alle holder ud ved bl.a. holde afstand, spritte af
og bruge mundbind og i øvrigt følge myndighedernes anvisninger.
Pas på jer selv og hinanden.
P.b.v.
Kirsten Grønlund
Formand
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GENERALFORSAMLING
I HORNBÆK I.F.
GYMNASTIKAFDELING
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
i Gymnastikafdelingen

Onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.00
Hornbæk Hallens klubhus

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage
før afholdelse af generalforsamling.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Formand Kirsten Grønlund
Sekretær Anne-Marie Jørgensen		
Best.medlem Pernille Kaslov		
Best.medlem Maj-Britt Oltmann
6. Evt.
NB! Vi forventer at afholde generalforsamlingen,
men tager forbehold i forhold til Coronarestriktioner.

Hornbæk Idrætsforening · December 2020
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Gymnastik

DANSE-CAMP
D. 17. -18.11. 2020

Eva, som er vores super-seje-dygtige instruktør
på ”All Round” stod i spidsen for en camp for
danseglade teenagepiger en weekend i efterårsferien.
Tak Eva for dit store engagement. Du er så sej!
Vi ved, at det kræver vildt meget tid at forberede
sådan en weekend, og pigerne elsker det.
Vi håber du/I gør det igen.
Eva rapporterede:
Disse skønne tøser og jeg har grinet, hygget og danset en hel masse til ”Danse-Camp” i Hornbækhallen.
Vi har hygget med pizza, den store bagedyst og sleepover. Selvfølgelig også med mange timers
svedig træning, hvor pigerne har udviklet sig indenfor moderne, urban, improvisation, girly og
hiphop - og de er bare monsterseje! Jeg kan uden tvivl kalde mig den stolteste instruktør.
Tak for denne gang - tak for jeres energi - tak for jer! Det kan vi sagtens gøre igen!
VI TAKKER FODBOLDENS VENNER FOR JERES TILSKUD TIL AFHOLDELSE AF CAMPEN
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FØLG OS PÅ FACEBOOK

ER DIN BÅD

DRIFTSIKKER

?

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S

Book Service,
på tlf. 4830 0136

AUTHORIZED

www.brdrpetersen.dk

VOLVO
PENTA
SERVICE
Hornbæk Idrætsforening · December 2020
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Gymnastik

HORNBÆK SKOLES
MOTIONSDAG 2020

Eva var også underviser på vores tilbud ved Hornbæk Skoles Motionsdag, som blev
afholdt i samarbejde med Hornbæk IF på Hornbæk Idrætsanlæg og Hornbæk Golfklub.
Det blev en fantastisk dag med et fantastisk vejr og livlig aktivitet alle steder.
Eva havde to sessioner med hhv. en 8. klasse og en 9. klasse. Nogle elever var mere
involverede end andre – hvilket nok skyldtes, at de ikke i år kunne vælge
idrætsaktivitet selv pga. Coronarestriktioner.
Men Eva lader sig ikke slå ud! Hun fuldførte begge hold på højt aktivitetsniveau
– og mange af de unge mennesker fik dansens magi ind under huden.
Tak til Eva for din indsats og tak til Hornbæk Skole for samarbejdet.
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Hornbæk ForeningsFitness
Formand
John Høholt Larsen
Bretagnevej 12a
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
René Schibler
Nørregårdsvej 8B
3100 Hornbæk
Mobil: 22 87 96 09
mail@reneschibler.dk
www.hornbaekforeningsfitness.dk

HORNBÆK
FORENINGSFITNESS
MEDLEMSPRISER 2021
Medlemsskab på månedsbasis:

Fitness, indoor cycling og holdtræning (min. 15 år):
199,00 kr. pr. måned.
Unge fra 12 år til og med 14 år:
150 kr. pr. måned. (kun træning i følge med voksne)

Medlemsskab på årsbasis:

Fitness, indoor cycling og holdtræning (min. 15 år):
1.800,00 kr. pr. år.
Fitness, indoor cycling og holdtræning (12-14 år):
1.200,00 kr. pr. år. (kun træning i følge med voksne)
Kontingentet løber altid til 31. december.
Melder du dig f.eks. ind den 10. marts, betaler du fra 10. marts frem
til 31. december. Kontingentet bliver beregnet pr. dag og prisen er
ligeligt fordelt over året. I dette eksempel vil prisen for året så være
(marts 100,00 kr. og april til december 9 mdr. á 150 kr.) i alt 1.450 kr.
Alle der ønsker at dyrke styrketræning i vores center, får udarbejdet
et individuelt træningsprogram og bliver instrueret i brug af maskinerne, hvis de ønsker det.
Det er gratis at booke en af vores instruktører.

Nedsat kontingent for 2021 pga. Corona
Årskontingentet for 2021 nedsættes for de medlemmer, som har betalt
årskontingent for hele 2020. Dette sker som kompensation pga. lukning
af centret over sommeren 2020 grundet Corona. Kontingentet for voksne
nedsættes for 2021 med 449 kr. til 1.351 kr.
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Håndbold
-

Formand
Victor Nemery
victornemery@gmail.com
Næstformand
Kim Nielsen

-

Ungdomsformand
Mette Nybroe
Tlf: 23821544
Kasserer
Karina Kok Nielsen
Sekretær
Rie Schultz Petersen
Hjemmeside og Klubblad
Malthe Nemery

U-19 PIGERNE
U-19 pigerne spiller i denne sæson i 1. og deltager i pokalturneringen.
De har til sæsonen fået nyt tøj af KV revision – Nøraa Entreprise og
Hornbæk IS.

Sponsoransvarlig
Susanne Holst
Holmevænget 2 D
3100 Hornbæk
Tlf: 49701508
spah@mail.dk

Turneringen er i gang og her går det godt – 1. kamp i pokalturneringen
blev til en sejr over Rødovre, som spiller i Ligaen.
Hilsen
Jens B
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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
Folden 3
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
LIVET
GÅR SIN
ARRANGEMENT 2018
"CORONAGANG"

I disse
tider inviterede
er der jo ikke
så meget at
om, bortset
fra,visom
Aase
21.12.18
bestyrelsen
til skrive
Solhvervstræf,
hvor
ønskede
siger
”at livet
gårjul.sin Coronagang”. Det er en fornøjelse at se, hvor
hinanden
god
gode vinterbaderne er til at indrette sig på de restriktioner, som nødvendigvis
er fulgt
i kølvandet
på Coronaen.
Derarrangement,
bliver passethvor
på hin55 personer
dukkede
op til dette
velbesøgte
der
anden
sprittet
af efter alle
bådeblev
før og
eftermuntret
badet.
blev og
serveret
saltsnitter
og kunstens
en kold øl.regler
Desuden
vi alle
Enop
delafbruger
ikke saunaen,
hvilket
giver
dem der
gerne vil bruge den
formandens
herlige tale,
som
kommer
herunder:
mulighed for at gøre det, på trods af at der kun kan være 6 personer i
Badehuset af gangen inklusiv de 4, der kan være i saunaen.
Badehuset bliver gjort rent efter gældende Corona regler.
Alle sociale aktiviteter – brunch i november og solhvervstræf i december – er aflyst. I skrivende stund ved vi ikke, hvordan det vil gå nytårskuren i januar og generalforsamlingen i februar. Medlemmerne vil
få besked via mail.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Tennis
Hornbæk Tennis
Klubhuset og banerne
Sauntevej 80
3100 Hornbæk
Formand
Lise Fritzbøger
29764698
formand@hornbaektennis.dk

AFRIGNING
Søndag den 1. november mødte friske tennismedlemmer op på anlægget og var med til at lukke tennisklubben ned for vinteren. Det var
en effektiv medlemsskare, der i løbet af et par timer fik gjort klubben
vinterklar i et dejligt lunt efterårsvejr
Vi må desværre undvære gruppebilledet i år, da vi pga coronarestriktioner holdt den nødvendige afstand, mens arbejdet stod på.
Tak for det fine fremmøde og gode humør.

Kasserer og
medlemsregistrering
Kirsten Bjerregaard
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
Bestyrelsesmedlem
Lars Pedersen
lars@hornbaektennis.dk
Bestyrelsessuppleant
Lars Juncker
23644079
Lars@hornbaektennis.dk
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Tennis
NYT GULV
Bestyrelsen har iværksat en tiltrængt istandsættelse af gulvet i klubhuset.
Arbejdet går i gang i November.
Vi kan glæde os til at gå på et nyt og sikkert gulv, når sæsonen åbner igen.

LØRDAGSSKUMTENNIS

Kom kom til skumtennis! En god mulighed for at få motion i vintersæsonen!
På følgende lørdage i 2021 spiller vi skumtennis i Hallen kl. 15-18

Lørdagsskum er gratis og alle er velkomne,
men børn skal ledsages af voksne
1.1. - 23.1. - 13.2. - 20.2. - 27.2.
6.3. - 13.3. - 20.3. - 27.3.
Om onsdagen spilles der også skum fra kl. 15-18 for medlemmer.
Kr. 200 for sæsonen. Der er stadigvæk ledige pladser!
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GLÆDELIG JUL

Hornbæk Tennis ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.
På trods af den meget bizarre tid vi befinder os i, har vi haft en forrygende aktivitet i klubben både for medlemmer , men ikke mindst aktivitet fra vores mange gæstespillere.
Bestyrelsen har glædet sig over, så mange tennisspillere har haft mulighed for at benytte
anlægget i år. Hjemmearbejde og ingen udenlandsrejser har hjulpet godt til i det udendørs
foreningsliv.
På trods af restriktioner har rigtig mange kunne holde sig i form og nyde hinandens selskab henover sæsonen.
Vi håber, at vi i næste sæson vender tilbage til mere normale tilstande.

NYBOLIG SINGLE OPEN OG BILLEDE
Tak til alle deltagere i perfekt Nybolig Single Open 2020 i smukt vejr. Perfekt timing med regn
lige efter sidste kamp.
Tillykke til Ole og Simon som vandt senior- og juniorrækken. Det var en dejlig afslutning på Singletræningen og turneringer, som bliver endnu bedre i 2021.
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Turistforeningen
Bestyrelsen:
Formand:
Solvej Eskildsen
solveje@hotmail.com
Tlf. 50 92 26 81
Næstformand:
Palle Mandrup
palle.mandrup@gmail.com
Tlf. 28 78 09 31
Kasserer:
Per Thordal
perthordal@gmail.com
Tlf. 51 33 61 60
Best.medlem:
Abelone Aagaard
abelone@angelliving.dk
Tlf. 23 32 02 12
Best.medlem:
Elin Scott
elinscott8@gmail.com
Tlf. 50 55 98 01
Suppleant:
Aase Kjær Rald
aase.kjaer@hotmail.dk
Tlf. 40 48 71 59

HORNBÆKS TURISTER
BLEV OGSÅ UDFORDRET
AF CORONAEN
Et af højdepunkterne for Hornbæk Turistforening er naturligvis sommeren, hvor hele byen summer af liv og glade turister.
Igennem mange år, har Hornbæk budt både turister og fastboende
velkommen til en lang række arrangementer, som eksempelvis
”Kunst på Molen”, ”Kunst i Teltet”, den legendariske Havnefest, og
”Uge 31”.
Men 2020 blev, hvad det angår, et meget anderledes år. Turistforeningen stod klar med mulige tilskud til afholdelse af arrangementerne, men desværre måtte langt det meste aflyses på grund af
Covid 19.
”Uge 31” har igennem mange år været et af Turistforeningens
”hjertebørn”. Men vi måtte erkende, at det efterhånden krævede for
mange ”mandetimer” at fortsætte aktiviteten. Vi var dog rigtig kede
af, hvis et super populært event ikke kunne fortsætte. Derfor var
det en stor glæde for os, at ”Foreningen for Sundhed og bæredygtighed i Hornbæk” under Hornbæk Fitness stod klar til at overtage
stafetten. Og en endnu større glæde blev det, at de seje folk derfra
lykkedes med at gennemføre ”Uge 31” i en lidt reduceret form, på
grund af Coronaen.
Mange af de udenlandske gæster der ellers glæder Hornbæk med
et besøg hen over sommeren, måtte undlade at lægge vejen forbi i
år.
Men helt sort så sommeren nu ikke ud. Rigtig mange danskere
måtte i år lægge ferien herhjemme, og det kunne i den grad ses
på bookninger af sommerhuse og ferielejligheder. Så en køretur
på Hornbæks mange sommerhusveje gav et klart indtryk af fyldte
huse, og glade mennesker, som, på trods af Covid 19, kunne nyde
livet i byen, som jo heldigvis byder på masser af muligheder for
aktiviteter i den smukke natur.
Coronaen har desværre endnu ikke sluppet sit tag, og det betød
bl.a. at endnu en populær aktivitet, ”Kulturnatten” måtte aflyses.
Da dette nummer af bladet er det sidste i år, vil vi også benytte
lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul, og et godt nyt år.
I skal vide, at vi i Turistforeningen ikke har givet slip på optimismen,
og vi glæder os til at komme stærkt igen i 2021.
Solvej Eskildsen
Formand for Hornbæk Turistforening
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Petanque
Formand
Kirsten Madsen
Tlf. 23 62 45 18
frumadsen@frumadsen.dk

Bestyrelsesmedlem
Lasse Christensen
Tlf. 29257001
ingrid.korsholm@live.dk

Næstformand
Rasmus Korsholm
Tlf. 22 67 87 02
rkc@skolepartner.dk

Bestyrelsesmedlem
Mads Rasmussen
Tlf: 20 30 33 87
mvras@hotmail.com

Kasserer
Henning Serup
Tlf. 60 67 46 26
seruph@c.dk

Suppleant
Janne Bubandt
Tlf. 4216 6419
jannebubandtjensen@
gmail.com

Sekretær
Morten Klausen
Tlf: 30 31 47 92
hagenklausen@gmail.com

Ansvarlig for
seniorpetanque
Irene Serup
Tlf: 60 67 16 26
serup@c.dk

TAK TIL
ALLE VORE
ANNONCØRER
SOM STØTTER
IDRÆTTEN I
HORNBÆK
Der altid plads til flere annoncer
i Hornbæks mest læste blad.
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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

Stig Petersen
Drejervej 15
3100 Hornbæk
Mobil. 2531 3980

Lone Jacobsen
Rosendalsvej 6
3140 Ålsgårde
Tlf. 5130 4452

Jens Schultz
Toftemosevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 53 85 65 85

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

Jens Bertram
Øresundsvej 6, 3100
Hornbæk
Mobil 2521 7706
bossen@bertrams.dk

Ulrich Hjorth-Moritzsen
Klokkestøbervej 8
3100 Hornbæk
Tlf. 2578 8751

Thor Lundgren
Villingebækvej 9a
3100 Hornbæk
53703412

Peter Schou Nielsen
Stolemagervej 2
3100 Hornbæk
29432220

Connie Bogattke
Videvænget 1
3100 Hornbæk
Kræmmertelefon:
3023 3629
kram1@mail.dk

Karen Bentzen
Hindbærvej 3
3100 Hornbæk
Tlf. 26 12 18 96
Nicolaj Westergaard
Stjernevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 12 57
Pistolafdeling
Henrik Nielsen
Teglgårdsvej 304
3050 Humlebæk
Tlf. 25 34 08 60

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

Ungdomsafdeling
Fanny Killian
4019 9829
kilianfanny@gmail.com
Stand-up Paddle
Lars Klinkby
2089 1836
klinkbyrevision@mail.dk
Hobbie 16
Flemming Nielsson
2178 2201
flemze@mac.com
Laila Fröhlich
5151 0303
laila.frohlich@gmail.com

Sekretær
Anette Molbech
2323 1787

Mini 12'ere
Grethe Heisel
5194 7525
kirkevej4@gmail.com

Kasserer
Ulrik Stage-Nielsen
Kystvej 18 - 3100
4020 0945
rendoghop@gmail.com

Klubhuset
Gerd Nollund
4228 2906
gerdnollund@gmail.dk

Kølbåde
Kenny Dyhl
Skovvænget 29B
2712 9699
kennydyhl@gmail.com

Fodboldens Venner

Jannie Sørensen
2213 3120
jscaim@hotmail.com
Webmaster
Steen Guttknecht
steen@guttknecht.dk

Krocket
Formand:
Peter Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Mobil: 20 91 91 91
E-mail:
hornbaekkrocket@mail.dk

Sekretær:
Kate Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 16 57 19
E-mail:
finne@finne-larsson.dk

Kasserer:
Allan Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 25 57 18
E-mail: finne@finne-larsson.dk

Venskabsklubben Hornbæk IF
– Barass Sports Centre
Formand
Kim Lykkegaard
Tlf. 21 63 21 88
lykkegaard@pc.dk
Næstformand
Per Lynge
Tlf. 20 40 30 61
per@hakunamatata.dk
Kasserer
Anette Molbech
Tlf. 23 23 17 87
anette@arcticaction.dk

Sekretær
Jørgen Boberg
Tlf. 24 67 89 81
jorgen.boberg.christensen@
gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Line Sirich
Tlf. 21 92 03 33
line.sirich@hotmail.com
Stine Svenninggaard
Tlf. 25 61 53 33
stines9@gmail.com
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Afsender:
Hornbæk Idrætsforening, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 Hornbæk

MEGET CHARMERENDE VILLA MED UDSIGT TIL MARKER
Hornebyvej 81, Hornbæk
Her får I en villa i rigtig god stand, med blandt andet nye vinduer og
døre, nyt tag, facader, nyt tag, ny sokkel - og facadepuds, ny granittrappe samt nyudvidet og totalrenoveret 1. sal og meget mere. Dertil
får I en skøn udsigt over marker mod syd/øst og kig til Klosterris
Hegn - ja kort sagt, gives der rigtig meget hus og udsigt for pengene.
Hver en kvadratmeter er godt udnyttet, og her er så meget sjæl og
varme, at man straks føler sig hjemme.
Udover boligen findes et stort muret udhus, hvor der i den ene del er
et stort bryggers og den anden del er indrettet til værksted. Da der i
forvejen er indlagt vand, varme, strøm og kloak har bryggerset stort
potentiale til at blive et godt multirum.
Den indhegnede baghave er lys og nem at gå til, med masser af græs
og mange nye frugttræer. Haven støder direkte op til marker og har
et stort drivhus samt sydvendt fliseterrasse med sol fra morgen til
aften. Forhaven er hyggelig med mange ældre buske, træer og med
god plads til flere biler.

Boligen indeholder: Entre med trappe til 1. sal, lille men funktionelt
køkken med udsigt over marker, virkelig skøn stue med dobbelt havedør til terrassen og et helt fantastisk lys fra tre verdenshjørner.
Derudover et værelse, badeværelse med gulvvarme samt lille kælder/viktualierum. Fra alle rum, undtaget badeværelset, er der plankegulve, udsigt og højt til loftet.

Den nyistandsatte førstesal er indrettet med stort repos hvor der
både er plads til kontor og hyggekrog, børneværelse samt meget
stort soveværelse hvor man fra sengen kan nyde udsigten om dagen og stjernerne om aftenen igennem de store fjernbetjente Velux
vinduer. Om natten trykkes der blot på en knap, hvorefter rulleskodderne holder rummet total mørklagt. Det samme er gældende for
Veluxvinduet på repos, som er placeret ved døren til børneværelset,
så dette ligeledes kaster lys derind. .
En virkelig fin og hyggelig villa, tæt på Hornbæk Engsø. Her kan I nyde
livet og naturen lige udenfor!
Sag H3416
Pris kr. 2.775.000
Ejerudgift kr. 3.372

Brt./nt. Kr. 11.191/9.824
Udbet. Kr. 140.000

Skal vi sælge din bolig så kontakt os på tlf. 4970 2304
– Vi er her for dig.

Nybolig Nybolig
Peter Leander
Peter Leander

Hornbæk:

Havnevej 23 A
·· ·3100@nybolig.dk
· tlf. 4970· tlf.
2304
Hornbæk:
Havnevej
23 A ·· ·3100@nybolig.dk
4970 2304

Hornbæk:

A. R. Friis Vej A.
11R.·· Friis
·3101@nybolig.dk
· tlf. 4840· tlf.
0300
Vej 11 ·· ·3101@nybolig.dk
4840 0300
Hornbæk:

er Leander
Charlotte Vigen Sandt
Peter Leander
Charlotte Vigen Dronningmølle:
Sandt
Dr. mølle Strandvej
649
A ·· ·3120@nybolig.dk
· tlf. 4971
· tlf.8100
4971
Dronningmølle:
Dr. mølle
Strandvej
649 A ·· ·3120@nybolig.dk
haver, Ejendomsmægler & VaEjendomsmægler,
Indehaver,
Ejendomsmægler &salgschef
VaEjendomsmægler, salgschef

il 2030 0304

luar
Mobil 2030 0304

8100

Familiefirma
gennem
tre generationer
Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Anne Uldahl
– eksaminerede
bedemænd

4830 0043
Når I har brug for os, er vi der altid
– også søn- og helligdage ...

uldahl-begravelse.dk
Kirkevej 7
3100 Hornbæk
– over for Hornbæk Kirke

