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Nyt HSU Nyhedsbrev

Nyhedsstrømmen fra HSU er gennem de sidste par år blevet intensiveret – oftest som brev til foreningerne eller i form af en decideret
nyhedsmail.
Nu ser endnu et nyhedsprodukt
dagens lys, nemlig dét nyhedsbrev,
du sidder med nu.
Planen er, at nyhedsbrevet skal
udkomme 4-6 gange årligt og vil
indeholde aktuelle oplysninger i
forhold til foreningernes daglige
virke.
I kommende numre vil vi krydre
nyhedsbrevet med aktuelle historier fra nogle af vores mange medlemsklubber.

If you can’t beat them - join them!

Nyhedsbrevet bliver i 2010 en del
af en mere struktureret nyhedsformidling fra HSU og vi håber I vil
tage godt imod nyhedsbrevet.

Onsdag den 13. januar 2010 kl. 19:00 er der valg til Forenings- og Fritidsudvalget. Idrætten har to pladser i udvalget og HSU har valgt at stille op med
Peter Poulsen og Frank Jensen, som kandidater.
Af Peter Poulsen, HSU Formand

Ny mand i Team Idræt
Kultur & Fritidsforvaltningens
Team Idræt har ansat ny administrativ medarbejder pr. 1. januar
2010.
I et større felt af ansøgere faldt
valget på Jan Kristensen.
Jan er ikke ukendt med foreningslivet i Helsingør Kommune, da han
gennem en årrække har været
formand for Espergærde Basketball
Klub.
HSU ønsker Jan tillykke med jobbet
og ser frem til et godt samarbejde.
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Jan Kristensen
Ny mand i Team Idræt

I sensommeren 2009 fremsendte HSU’s
bestyrelse et forslag til Helsingør Byråd om
etablering af et Idrætsråd og et kulturråd til
erstatning for Forenings- & Fritidsudvalget
(tidl. folkeoplysningsudvalg).
Forslaget faldt desværre med den begrundelse, at en ny organisering af folkeoplysningen skulle afvente ny lovgivning på området.
Det betyder, at der atter skal være valg til
Forenings- og Fritidsudvalget og HSU stiller
med to kandidater ud fra devisen: ”If you
can’t beat them - join them”.

HSU ikke fødte medlemmer
Valget er vigtigt.
Forenings- og Fritidsudvalget er nemlig dét
udvalg, der har den overordnet kompetence i forhold til tilskudsordningen og fordelingen af samme.
HSU er ikke fødte medlemmer af udvalget
og Idrættens repræsentation i udvalget kan
udgøres af hvem som helst med idrætslig
baggrund.
Derfor kan der være risiko for – selvom den
er minimal – at HSU sættes helt udenfor
indflydelse, hvis der ved valghandlingen
peges på andre kandidater end HSU’s repræsentanter.

I den forgangne valgperiode (følger byrådets 4-årige periode) har der været sammenfald mellem idrættens repræsentation
i udvalget og to HSU bestyrelsesmedlemmer.
Det har skabt gode resultater for HSU’s
medlemsforeninger og for breddeidrætten
generelt.

Gode resultater og en opfordring
Blandt resultaterne er blandt andet, at
HSU’s repræsentation har været med til at
sikre, at Idrætten har fået genetableret en
uddannelsespulje, som i 2010 vil udgøre
160.000 kr. ligesom idrættens andel af
gebyrer vil gå ubeskåret og målrettet til
idrætsforeningerne.
Det er et resultat, som vi HSU er stolte af
og vi ønsker virkelig at kunne fortsætte det
gode arbejde i Forenings- og Fritidsudvalget til gavn for breddeidrætten i Helsingør
Kommune.
Vi skal derfor opfordre alle blandt vores
medlemsforeninger, der har mulighed for
at møde op på Hovedbiblioteket den 13.
januar 2010 kl. 19:00 for at bakke HSU’s
kandidater op – og i tilfælde af kampvalg at
stemme på samme.

Du kan læse mere om HSU’s kandidater på
næste side.
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HSU Bestyrelse - øvrige

HSU Kandidater til Forenings- og Fritidsudvalget
Peter Poulsen
Formand

Helsingør Sports Unions bestyrelse
består naturligvis af flere medlemmer.
Herunder kan du se hvem og hvilken forening de repræsenterer.

Ansvarsområde: Kontakt til Idrætsudvalget
Forening: Hornbæk Idrætsforening
Peter Poulsen har varetaget posten som HSU
formand i 2 år og har siddet i Forenings- og
Fritidsudvalget i 4 år.
Peter har en livslang erfaring som frivillig leder
og har en stor veneration for foreningsidrætten
i Helsingør Kommune.

Dot Preil
Økonomi
Forening: Kronborg Knights

Frank S. Jensen
Næstformand
Ansvarsområde: Kursus & Uddannelse
Forening: Snekkersten IF, Fodbold
Frank Jensen har siddet i HSU’s bestyrelse i 6 år
og i de sidste par år har han fået sat fokus på
lokal leder- og træneruddannelse.
Frank har tillige været engageret i DGI Nordsjællands fodboldafdeling som uddannelsesansvarlig.

Jørgen Busch Christensen
Marketing
Forening: Jernbanens IF

Vær med til at forme fremtidens HSU
Helsingør Sports Unions bestyrelse afholder vinterseminar lørdag den 23.
januar, hvor temaet er Fremtidens HSU. For at give seminaret det rette afsæt
indbydes lokale foreningsledere til en seance af et par timers varighed.
Claus Nissen
Aktiviteter
Forening: HIF Ungdomshåndbold

Kjeld Knold
Materialer og rekvisitter
Forening: Helsingør Judo Klub
Derudover sidder Kristian Larsen
fra Espergærde IF Fodbold i bestyrelsen, men han var ikke til
stede ved fotograferingen

Af Frank S. Jensen

lokale foreningsledere til seminaret.

Helsingør Sports Union har efterhånden en
del år på bagen og – bortset fra udskiftninger blandt bestyrelsesmedlemmerne – har
unionen haft en traditionel og fasttømret
organisation.
Spørgsmålet er, om tiden er løbet fra unionens organisationsform med en traditionel
7 mands bestyrelse med faste månedlige
møder.
Det spørgsmål vil bestyrelsen forsøge, at få
besvaret på et planlagt vinterseminar i januar måned.

Handlingsplan for kommende år

HSU’s fremtidige rolle til debat
Udover drøftelser omkring fremtidens organisationsform, skal HSU’s fremtidige rolle
over for medlemsforeninger, Idrætsudvalg
og forvaltning også debatteres.
Den debat ønsker bestyrelsen ikke at foretage alene og derfor indbydes en række
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Vinterseminaret er en heldagsseance, men
efter anbefaling fra DGI indbydes foreningslederne kun fra morgenstunden og
et par timer frem.
De skal så byde ind med ideer til HSU’s
fremtidige virke og resten af dagen bearbejder HSU’s bestyrelse så formiddagens
input, der gerne skulle ende med en decideret handlingsplan for de kommende år.

Interessere og indflydelse
Hvis ovennævnte skulle have fanget din
interesse og du har lyst til at gøre din indflydelse gældende, så brug et par formiddagstimer lørdag den 23. januar 2010.
Tilmelding kan ske til HSU Sekretariat på
mail: sportsunionen@helsingor.dk . Her
kan du få oplyst sted for seminaret.

NYHEDSBREV FRA HSU – DECEMBER 2009

Du gør en forskel - Pris
Danmarks Idræts-Forbund har
siden kommunalreformen haft
ekstra fokus på de lokale idrætsforeningers vilkår i kommunerne.
DIF har i den anledning besluttet,
at Idrætsrådet i en kommune kan
uddele en årlig ”Du gør en forskel” pris til en lokal idrætsleder,
der har gjort en særlig indsats for
den lokale idræt.
DIF håber, at anerkendelsen kan
være med til at sætte fokus på
det store arbejde, som idrættens
frivillige dagligt udfører i den
enkelte kommune.
Prisen på 5.000 kr. til uddeles af
det enkelte Idrætsråd ved en
passende lejlighed eksempelvis
årsmøde, generalforsamling, fest
for sæsonens medaljevinder eller
en lokal idrætsbegivenhed.
Prisen går til den lokale ildsjæl,
som i det forløbne år vurderes til
at have understøttet en markant
udvikling inden for et eller flere af
idrættens områder.

Forskel-Pris i HSU regi
Helsingør Sports Union er at
betragte som det lokale Idrætsråd i Helsingør Kommune.
Derfor har unionen indgået aftale
med DIF om at uddele prisen
blandt medlemsforeningerne.

HSU indgår aftale med Spar Nord
Helsingør Sports Union har indgået aftale med Spar Nord, Helsingør afdeling
om videreførelse og forhøjelse af sponsorat i forbindelse med uddeling af
unionens talentpris, den såkaldte ”Årets Kermit”.

Af Jørgen Busch Christensen
Nuværende og kommende talenter i de
lokale idrætsklubber er – i hvert fald for en
4-årig periode – sikret, at der med HSU’s
talentpris følger en kontant belønning.
Spar Nord og Helsingør Sports Union har
nemlig indgået aftale om såvel videreførelse og forhøjelse af sponsoratet i forbindelse
med udnævnelsen af ”Årets Kermit”.

glade for bankens øvrige engagement med
den lokale idræt. Det har altid været – og
vil fortsat altid være - vigtigt med gode
relationer mellem det lokale erhvervsliv og
den lokale idræt”, siger Peter Poulsen fra
HSU’s bestyrelse.

Sportens Dag for børn og unge
En check på kr. 4.000,- samt et diplom følger med udnævnelsen af Årets Talent, som
sker i forbindelse med Helsingør Kommunes hyldest til lokale unge sportsudøvere,
den såkaldte Sportens Dag for børn og
unge.

Indstilling og valg
I forbindelse med invitation til Sportens Dag
udsender HSU en indstillingsblanket til
foreningerne.
Efterfølgende gennemgår HSU’s bestyrelse
samtlige indstillinger og ud fra en række
fastlagte kriterier, vælger bestyrelsen den
endelige modtager.

Lokalt engagement
I HSU’s bestyrelse er der glæde over aftalen
med Spar Nord. ”Vi er ikke alene glade for
Spar Nords støtte til talentprisen, men også

I 2007 gik prisen til Michael Mølgaard Nielsen, Hovedformand i
Snekkersten Idrætsforening, for
sin mangeårige kamp for en hal
på Sydkystens Idrætsanlæg.
Du gør en forskel Prisen 2010
- Sådan gør I
Idrætsforeninger under HSU
kan indstille en kandidat til
prisen.
Skriv et brev (max en A4 side),
hvori I begrunder og motiverer
jeres indstilling og send det til:
HSU sekretariat
Gl. Hellebækvej 63-65
3000 Helsingør
sportsunionen@helsingor.dk
Senest 1. februar 2010
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Maria Jespersen, Helsingør Tennis Klub
Årets Talent 2008
Fakta om Sportens Dag
Sportens Dage er Helsingør Kommunes
hyldest til kommunens mange idrætsudøvere.
Arrangementerne finder sted hvert år i
maj måned.
I 2010 fejres Børn og unge idrætsudøvere
den 7. maj, mens voksne udøvere samt
frivillige ledere fejres den 29. maj.
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De fik tilskud i 2009

Bokseklubben IK Sport
Sandsække

Materialetilskudspuljen for 2010
Trods finanskrise og besparelser i landets kommuner, er der i Helsingør
Kommunes budget for 2010 ikke skåret i tilskuddene til foreningslivet.
Det betyder, at der også i 2010 kan søges om tiltrængte materialetilskud.

DCH - Helsingør
Div. træningsremedier
Espergærde IF Gymnastik
Team Track
Espergærde IF Tennis
Dommerstole
Espergærde Sejlklub
renovering af slæbested
Frem Hellebæk Badminton
Tællekasser
Frem Hellebæk Gymnastik
Ophæng til bolde
Goodarzi Karate Academy
Træningsmåtter
Helsingør Amatør Sejlklub
Dødmandsknap til følgebåd
Helsingør Gymnastik
Redningsbælte til bom

Af Kjeld Knold

Retningslinjer for materialetilskud.

Hvert år ansøger idrætsforeninger under
HSU materialetilskudspuljen sammenlagt
for ca. 800.000 kr.
Det er 4 gange så meget, som puljen reelt
indeholder.
Med 138.000 fra Idrætsudvalget og
100.000 kr. fra Forenings og Fritidsudvalget
lander puljen i 2010 på 238.000 kr.

Puljen yder støtte til idrætsforeningers
indkøb af særlige materialer så som:

Ansøgningsfrist 1. februar
Umiddelbart efter nytår udsender HSU
Sekretariatet ansøgningsskema til idrætsforeningerne og på samme tidspunkt vil
skemaet også kunne hentes på unionens
hjemmeside.
Ansøgningsfristen er 1. februar og herefter
gennemgår HSU samtlige ansøgninger på
et bestyrelsesmøde i februar.
HSU’s forslag til fordeling af tilskudspuljen
fremsendes til godkendelse i Idrætsudvalget og omkring 1. marts får samtlige ansøgende foreninger svar på deres ansøgning.



Sikkerhedsudstyr ifm. udøvelse af
pågældende idræt.



Materialer til egne faciliteter.



Sportslige rekvisitter i begrænset
omfang.

Ved ansøgning skal medsendes foreningens regnskab samt finansieringsplan.
Bevilgede tilskud udbetales i perioden
1.3 – 1. 12 i puljeåret mod indsendelse af
dokumentation for afholdte udgifter.
HSU afsætter 10 % af puljen til akut opståede behov. Ansøgning kan indsendes
løbende til sekretariatet i puljeåret.

Helsingør IF Fodbold
Div. træningsremedier
HSOK
Elektronisk tidtagningsudstyr

Medlemsindberetning via Internettet

Hornbæk IF Gymnastik
Sikkerhedsmåtte

Den årlige medlemsindberetning kommer med stor sandsynlighed til af foregår via Internettet. Kultur- og Fritidsforvaltningen har efter bevilling fra Forenings- og Fritidsudvalget indkøbt et såkaldt tilskudsmodul.

Hornbæk IF Fodbold
Renovering spillerbokse
Kajakklubben Krogen
Kajakergometer
Kronborg Knights
Sikkerhedsudstyr
Kvistgård Agility Forening
Materialeskur
Snekkersten IF Fodbold
Renovering spillerbokse
Snekkersten IF Tennis
Minitennisbane
Tikøb IF Golf
Sikkerhedsudstyr

Af Jesper Lyngsøe, HSU Sekretariat
At gøre de administrative procedurer og
rutiner mellem foreningsliv og kommune
lettere, har længe været et stort ønske fra
begge parter.
Nu ser det ud til, at der kommer handling
bag ordene, idet Kultur- & Fritidsforvaltningen har indkøbt et såkaldt tilskudsmodul til
bookingsystemet Interbook.

Indberetning allerede fra 2010
I forvaltningen arbejdes der på højtryk for at
tilpasse tilskudsmodulet til lokale forhold,
men det er endnu for tidligt at sige noget
om, hvorledes systemet skrues sammen.
En ting står dog helt klart og det er, at forvaltningen forventer, at systemet er oppe at
køre fra 1. februar 2010, hvor de gamle indberetningsskemaer normalt skulle være
udsendt til foreningerne.
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Helsingør Sports union har traditionelt varetaget såvel indhentning af idrætsforeningernes medlemstal og efterfølgende udbetaling af afledte medlemstilskud.

Ændring i elektronisk skema
HSU’s bestyrelse har i forbindelse med det
nye tiltag udtrykt ønske om, at der ændres i
det elektroniske indberetningsskema, således at der indberettes i de samme aldersgrupper, som Danmarks Idræts Forbund og
DGI benytter sig af.
Om ønsket kan opfyldes til fulde afklares
primo januar. Lokale forhold og regler kan
betyde, at ændringerne ”kun” bliver tilnærmelsesvis.
Deadline for indberetning er normalt 1.
marts, men mon ikke der er bygget lidt
”elastik” ind i forløbet – Der er jo tale om
implementering af et nyt system og de
startproblemer, som det evt. kan medføre.
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CVR & NEM-konto
Stort set samtlige idrætsforeninger under HSU har fået oprettet
et CVR Nr. – og lige så vigtigt fået
tilknyttet foreningens NEMkonto til nummeret.
Men en del foreninger får ikke
fornyet CVR nummeret og det
giver problemer, når der skal
udbetales tilskud.
Tilskuddet kommer simpelthen
retur til HSU – og så skal foreningen kontaktes for oprettelse af
nyt CVR Nr. med efterfølgende
tilknytning af NEM konto før
tilskuddet atter kan udbetales.
Det siger sig selv, at det giver en
del ekstra administration for
såvel den frivillige leder som for
HSU sekretariatet, så vores bøn
til foreningerne er: HUSK AT
FORNY JERES CVR NUMMER.
Fornyelse af CVR Nr. sker én gang
årligt ved at foreningen modtager en email fra Erhverv- & selskabsstyrelsen. E&S har registreret den email foreningen opgav
ved oprettelse i CVR registret.
HSU’s råd til foreningerne er, at I
oplyser mindst to mailadresser i
registreret, således flere i foreningen får tilsendt reminder,
når nummeret skal fornyes.
Er I i tvivl, er altid velkommen til
at kontakte sekretariatet, der har
vejledende materiale liggende.

Ingen Multimedieskat for ulønnede
trænere og ledere!
Fra den 1. januar 2010 er der indført en multimedieskat. Skattereglerne for
ulønnede og lønnedes brug af telefon og internet er som udgangspunkt forskellige, og reglerne er følgende:
• Ulønnede trænere og ledere skal ikke beskattes af multimedieskat
• Lønnede trænere og ansatte skal beskattes af 3.000 kr. i multimedieskat
Ulønnede trænere og ledere
Ulønnede trænere og ledere – også kaldet
frivillige – kan skattefrit få 2.000 kr. af foreningen til at dække telefonsamtaler og
internetforbrug. Og vel at mærke uden at
de behøver dokumentation i form af regninger.
En anden mulighed er, at den frivillige træner eller leder får dækket sine faktiske udgifter til telefon og internet. Det kræver
dokumentation i form af originale regninger. I et vist omfang må man skønne, hvor
stort forbruget er, da eksempelvis telefoner
ofte også bruges til private formål.
Hvad enten foreningen udbetaler penge for
telefon- og internetforbrug med eller uden
regninger har foreningen ikke indberetningspligt.

Lønnede trænere og instruktører
Har foreningen ansat lønnede trænere,
instruktører og medhjælpere, der får betalt
deres forbrug af multimedier - internet og
telefon - på deres bopæl, skal de beskattes
af 3.000 kr.
Det er lige meget om det faktiske forbrug er
mindre eller højere end den skattepligtige
værdi på 3.000 kr.

Nyt foreningsprogram
Conventus er foreningens nye
interne administrationsprogram.
Og det bliver ikke, som du plejer!
Det er medlemmerne selv, der
sørger for registrering, holdtilmelding, betaling og bogføring.
Conventus vender tingene på
hovedet, så kassereren også får
tid til at dyrke idræt.
Du kan hente mere information
om systemet på www.dgi.dk eller
www.conventus.dk
5

Det er også uden betydning, hvis den ansatte selv betaler en del af forbruget.
Hvis et ægtepar begge får stillet multimedier til rådighed af en forening bliver de
begge to beskattet af 3.000 kr.
Efter de nye regler om multimedieskat kan
en ansat ikke længere trække husstandens
udgifter til privat telefon og internet fra
den skattepligtige værdi.
Betaler en forening tilskud til en ansats
telefon- og internetforbrug, er beløbet
skattepligtig for modtageren. Det udbetalte beløb er i øvrigt en A-indkomst på nøjagtig samme måde som den egentlige løn.

To funktioner – ulønnet og lønnet
Hvis man i en forening har to funktioner,
en ulønnet (f.eks. som frivillige leder) og en
lønnet (f.eks. som instruktør), skal man
sikre sig, at det klart fremgår, at der er tale
om to af hinanden uafhængige funktioner.
Hvis man får stillet internet og telefon til
rådighed i forbindelse med den ulønnede
funktion, skal man ikke beskattes af multimedieskat.

Kilde: Dansk Firmaidrætsforbund
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Kalenderen
13. januar 2010
Valg - Forenings- & Fritidsudvalg.
Hovedbiblioteket
23. januar 2010
HSU Vinterseminar
LO- Skolen
25. januar 2010
Inspirationsaften
Hovedbiblioteket
1. februar 2010
Materialetilskudspuljen
Ansøgningsfrist.
24. februar 2010
Inspirationsaften
Hovedbiblioteket
1. marts 2010
Medlemsindberetning
Deadline
16. marts 2010
Inspirationsaften
Hovedbibliotek
20-21. marts 2010
Helsingør Messe
Helsingørhallerne
22. marts 2010
HSU repræsentantskabsmøde
Helsingørhallen

Støtte til boldindkøb
Foreningen til indkøb af boldrekvisitter (FIB)
Formålet med legatet er, at støtte
ungdomsarbejde på amatørbasis i
foreninger og unioner under DIF.
Legatstøtten foregår på den måde at Foreningen til indkøb af
boldrekvisitter udlodder bolde til
turneringer eller tilsvarende arrangementer.
Foreninger og unioner under DIF,
der skal afholde ungdomsturneringer eller lignende, kan søge
boldlegatet om bolde til arrangementerne.
Ansøgningerne behandles
på FIB’s legats årlige bestyrelsesmøde i marts.
Ansøgningsfrist:
28. februar klokken 12.00.
Læs mere på www.dif.dk

Inspiration til frivillige ledere
I efteråret udsendte Helsingør Kommune et hæfte til samtlige frivillige foreninger med tilbud om 5 gratis inspirationsaftener for foreningsfolk. To aftener er afviklet med succes, men der er stadig ledige pladser på de sidste tre.
Af Jesper Lyngsøe

Inspirationsaftener i 2010

I 2009 satte Forenings- og Fritidsudvalget
atter fokus på de frivillige lederes vilkår og
arbejde i foreningerne samt de udfordringer foreningslivet står overfor nu og i fremtiden.

Få flere med – garanti for flere frivillige.
Mandag 25. januar kl. 18:00 – 22:00
Helsingør Hovedbibliotek – salen
Minimum 2 deltagere pr. forening.

Ledelse, organisation og udvikling.
Det mundede ud et konkret initiativ med 5
inspirationsaftener med aktuelle temaer for
foreningsfolk.
Temaerne er ledelse, organisation og personlig udvikling og ifølge HSU’s formand,
Peter Poulsen, er det fundamentet for foreningslivets fremtidige ledere og HSU kan
kun opfordre til af idrætsforeningerne tager
imod tilbuddet.
To aftener med temaerne ”Dynamisk og
effektiv ledelse” samt ”Bliv en bedre formidler” er afholdt – med succes.
I 2010 tages der fat på de sidste tre inspirationsaftener, hvilket du kan læse mere om i
faktaboksen til højre.
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Ledelse og motivation.
Onsdag 24. februar kl. 19:00 – 21:00
Helsingør Hovedbibliotek – salen
Max 80 deltagere
Gå gladere hjem end da du kom.
Tirsdag 16. marts kl. 19:00 – 22:00
Helsingør Hovedbibliotek – salen
Max 80 deltagere
Du kan tilmelde dig til de tre inspirationsaftener på idraetssektionen@helsingor.dk
Her kan du også rekvirere hæftet for at
læse mere om de forskellige temaer og
foredragsholdere.

NYHEDSBREV FRA HSU – DECEMBER 2009

Vidste du at…
Idrætsudvalget i 2010 har et
nettobudget på 32,6 mill. kr.
Driften af kommunens idrætsanlæg udgør 85-90 % af budgettet.
Der er ca. 21.000 borgere, der
dyrker organiseret idræt.
Heraf er ca. 10.000 børn og unge
under 25 år.
Det sker i ca. 125 idrætsforeninger, der alle er medlem af HSU.

Redaktionen afsluttet den
18. december 2009.
Redaktionen består af:
Peter Poulsen, Frank Jensen &
Jesper Lyngsøe, HSU Sekretariat

Helsingør
Sports Union
ønsker alle

Idrættens nye førstemænd og -kvinder
Resultatet af kommunalvalget den 17. november 2009 gav et noget anderledes efterspil end tidligere år og først på Byrådets konstituerende møde den 7.
december kunne fagudvalgene, herunder Idrætsudvalget, sammensættes.
Af Peter Poulsen
Den 1. januar 2010 er det nye Idrætsudvalg
klar til at trække i arbejdstøjet og i Helsingør Sports Unions bestyrelse ser vi frem til
et godt og konstruktivt samarbejde i de
næste 4 år.
Med vanlig og venlig hjælp fra Helsingør
Dagblads sportsredaktion og fotograf Lars
Johannesen kan HSU’s Nyhedsbrev præsentere det nye Idrætsudvalg.
Vi vil samtidig benytte lejligheden til at sige
tak til det afgående Idrætsudvalg, hvis virke
har været med til at give HSU ny luft under
vingerne.

Jørgen E. Hansen

Socialdemokratiet

Betina Svinggaard

Bente Borg Donkin

Socialdemokratiet

Socialistisk Folkeparti

idrætsforeninger &
samarbejdspartnere
en glædelig jul samt
et godt nytår

Tom Pedersen

Jan Ryberg

Det konservative Folkeparti

Lokaldemokraterne
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