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Bestyrelsens beretning for 2016 

 
Året 2016 blev et godt år for HSOKs Venner, hvor vi har fundet ind i en god rytme og 
en god fordeling af arrangementer, hvor vi hygger os eller stiller op med kiosker i 
forbindelse med HSOKs løb. Det har været dejligt at se, at medlemmerne bakker op 
om både det selskabelige og det mere arbejdsmæssige i kioskerne. Tak for det alle 
sammen. 
 
Medlemsmæssigt har HSOKs Venner 120 medlemmer, hvilket er en lille tilbagegang 
i forhold til sidste år (128). Som jeg også sagde ved sidste generalforsamling skal vi 
selvfølgelig være glade for de medlemmer, vi har, men vi kan desværre konstatere, 
at vi mangler nogle flere yngre medlemmer i HSOKs Venner. Og yngre i denne 
forbindelse er man, hvis bare man er under 60 år! Det kan undre mig, at der ikke er 
flere af HSOKs voksne medlemmer, der har lyst til at støtte klubben med 5 kroner 
om måneden ved at melde sig ind i HSOKs Venner. Ikke så meget på grund af 
pengene, men mest for deres egen skyld. Vi har jo nogle gode arrangementer, og så 
støtter vi klubben - og dermed medlemmerne selv - så det er en ren ’win-win 
situation’. For nogle år siden agiterede jeg kraftigt på HSOKs generalforsamling for 
at få nye medlemmer. Det gav nogle stykker – men det er dem, der nu er meldt ud 
igen (eller ikke har betalt kontingent). 
 
Hvis nogle i medlemskredsen har gode ideer til, hvordan vi får flere medlemmer, vil 
vi meget gerne høre om det. 
 
I løbet af året har der været følgende arrangementer, som vi kort skal omtale: 
 
10/2  
Generalforsamling.  
Rekordstort antal deltagere: 69. 
Kirsten Ellekilde og Leif Kofoed fik HSOKs Venners lederpris. 
Bjarne Jensen og ungdomsafdelingen fik HSOKs Venners ungdomspris. 
 
18/3  
Kiosk ved World Cup Sprint på Vapnagård. 
En lidt kold og blæsende omgang. 
 
29/5 
Kiosk ved Divisionsmatch. 
 
14/6 
Grillaften og smagning af sommerens grillvine. 47 deltagere. 
Grillmad fra Slagter Jensen, isvafler fra Hornbæk Is og vinsmagning v/ Claus Nissen 
fra Prøvestenens Vinhandel. 
 



18/6 
Kiosk ved Tre Skåninge og en Dansk. 
 
12/11 
Oktoberfest i klubgården. 42 deltagere. 
Gullaschsuppe, pølser, skinke, kålsalat, apfelstrudel og masser af øl. 
 
Bestyrelsen har holdt 5 ordinære bestyrelsesmøder i 2016/17. 
 
Med hensyn til uddelingen af tilskud m.v. til HSOK har vi i det forløbne år givet 
20.000 kr. til det nye køkken. Desuden fik HSOKs ungdomsafdeling 5.000 kr., som 
Bjarne Jensen og medlemmerne i ungdomsafdelingen, helt efter eget ønske kunne 
bruge til noget af det, som klubben normalt ikke giver tilskud til. 
 
Jeg synes også, at vi skal nævne, at vi har investeret i tre helt nye og meget solide 
telte på hver 4 x 6 meter til vores kiosker, så vores medhjælpere kan få gode 
arbejdsforhold i alle vejrsituationer. Selvfølgelig kan HSOK også låne teltene, når vi 
ikke selv skal bruge dem. Det er blot at sige til. 
 
HSOKs VENNER har mange at takke for godt samarbejde og støtte i 2016. Først og 
fremmest tak til alle de medlemmer, som har hjulpet ved forskellige arrangementer, 
med indlæg til ’Sokken’, med vedligeholdelse af vores hjemmeside og så selvfølgelig 
også tak til HSOK for husly. 
 
Personligt vil jeg også sige bestyrelsen tak for et godt og konstruktivt samarbejde, 
der lover godt for fremtiden. 
 
p.b.v. 
John Steenfeldt-Jensen 
Formand 
 


