
Årsberetninger 2020/2021 
 

Formandens beretning 2021 

Så gik der endnu et år her i HGU med endnu flere restriktioner og nedlukninger, 
mange ting at læse op på, og forholde os til. Ansvaret blev flyttet helt ud i 

foreningerne, sikke et år. Vi er heldigvis på den anden side nu, men det har været er 
et hårdt år for foreningen og generelt for hele foreningslivet på landsplan. 

 

Det næste år får vi en kæmpe opgave at få  

medlemmerne tilbage i foreningslivet igen, der skal tænkes kreativt, og skal findes 
nye veje for at tiltrække gamle som nye medlemmer. 

 

Siden sidst har vi arbejdet hen i mod at Byfesten blev en del af HGU, eller at HGU 
bliver en del af byfesten, det går begge veje og det bliver godt. 

 

I FU rakte vi en hånd ud mod Fitness om ikke de kunne tænke sig at komme ind 
under HGU paraplyen, hvilket vi har arbejdet hen i mod, hvor Fitness har haft det 

med på deres generalforsamling, og afholdt en ekstraordinær generalforsamling for 
at få godkendt opløsningen af foreningen, som nu er blevet en realitet, nu mangler 

vi bare at stemme dem ind i aften.   

 

Vi har fået renoveret lyset så det forhåbentlig kan  

fungere, så vi ikke skal døje med det hen over vinteren hvor der er behov for lys på 
banerne.  

 

Nu da alle restriktionerne er væk må kiosken igen holde åbent. Jeg håber at vi kan 
ved fælles hjælp få den til at holde så meget åbent som muligt, når vi har træning, 

arrangementer, eller når der er kampe på fodboldbanerne, så er kiosken også åben, 
så man ikke kun møder et lukket gitter. 

 

Hjemmesiden fik nyt liv næsten hen over en natten, dejligt at den er blevet mere 
nutidig, tak til dem der tog initiativ til det, og fik det klaret. 

 



Et år er også gået uden en kasserer og vi har ledt vidt og bredt, flere alternativer har 
været i spil, for at få regnskabet gjort klar har vi købt kontorhænder hos DGI, som 

har klaret opgaven til UG. 

Pludselig skete der næsten et mirakel i august måned, et emne til posten som 
kasserer dukkede op. 

 

Vi havde også 2 unge gutter som bød sig på banen, med at få lov til at starte noget 
Volleybold op, dejligt med nye initiativer.  

Taekwondo har udvidet aktiviteterne, med mere træning og lagt beslag på de åbne 
haltider, så her vækster vi. 

 

Afdelingerne er begyndt kommet godt i gang, fodbold begynder at gå på held men 
det er jo årstiden, nogle hold fortsætter og andre stopper for vinteren. 

Hlan har fået fastsat en dato for et nyt arrangement, tænker der er mange unge der 
ser frem til en dag i Multihuset. 

 

Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle udvalgsmedlemmer, instruktører, bestyrelsen 
og FU, for den indsats der er lagt, det betyder rigtig meget for mig og foreningen, vi 
skaber kun succes når vi hjælpes og løfter i samlet fællesskab. Jeg ser frem til endnu 

et år, og ser hvad det bringer med sig. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



Badminton 
 

HGU Badminton Beretning 2010-21  
 
Ungdom 
Vi har i efteråret haft 6 spillere indtil nedlukningen op mod jul.  
Vi gik i gang med sommerbadminton umiddelbart efter oplukningen i maj og har i sommersæsonen haft 3-4 
spillere. Trods Corona er det lykkes at få Marius igennem Trænerspiren så vores hjælpetræner står 
stærkere.  
 
Senior 
Der var ca. 12 spillere i efteråret 2020 som spillede trods de udfordringer som Coronaen gav. Men 
desværre blev der lukket ned lige inden vi skulle have vores juleafslutning. Vi startede i maj 2021 op lige så 
snart det var muligt og har spillet sommeren igennem med 6-8 spillere.  
 
Udlejning motionsbaner 
Vi har fået udlejet de samme baner som sidste år. De har desværre kun kunne spille i efteråret indtil jul.  
 
Vintersæson 2021-22 
Vi har vintersæsonen på plads og har fået tilmeldinger til motionsbaner. Ungdoms og voksne holdene er så 
småt startet op, hvor vi forsøger at komme op på flere spillere og med tiltag om at deltage i turnering.  
 
Med venlig hilsen Badmintonudvalget. 
 
 

Gymnastik 

Sidst general forsamling/aktivitetsmøde blev aflyst grundet covid-19. Så endnu et år uden et nyt medlem. 
Pernille Nørgaard stoppede efter sæsonen. TAK for indsatsen. Udvalget er; Belma Nielsen, Yani Xu, Maria 
Fallesen og Yvonne Jørgensen. 

Sæsonen blev desværre noget kort. Opstart midt september, nedlukning midt/slut december. I de måneder 
hvor der var gymnastik stod den på navnekontrol (for bedre smitteopsporing), afvaskning af alle redskaber, 
sprit, kortere tid i hallen grundet udluftning og rengøring, ingen brug af omklædningsrum, en indgang og en 
ny udgang. Alle vores frivillige og medlemmer klarede det hele så flot. Stor ros. 

I sæsonen havde vi følgende børne/unge hold: 

Forældre/barn: Som altid er der mange forældre der ønsker at aktivere deres mindste på dette hold. Her 
introduceres forældre og børn til leg, gymnastik, sanglege, redskaber mens de hygger. 

Krudtuglerne:  Et dejligt stort hold med ca. 30 små gymnaster. Her slipper børnene deres forældre og 
træner på egen hånd og det er i år gået rigtig godt. Børnene introduceres til nogle gymnastiske 
grundøvelser via leg. Ekstra bonus har været, at det har været muligt at få børnene hentet i børnehaven af 
instruktørerne og hjælperne. 

Spilopperne: Et lille hold hvor der leges og laves gymnastik med og uden redskaber. 

Turboholdet: Et lille hold. Her arbejdes der videre på de grundlæggende øvelser og færdigheder. Her satses 
der både på spring og rytme. 

Junior Mix. Et hold med stor succes. Både lokale og unge fra området ca. 20 unge og dygtige gymnaster 
møder op for at lave seje rytme- og springserier. 



Junior Mix har som det eneste hold trænet et par gange udenfor i foråret, da der blev åbnet op for 
udendørs aktiviteter- til stor glæde for alle på holdet. 

Som et ekstra indslag i marts mdr, under deres træning, kom der to repræsentanter fra Vejle Idrætsråd og 
uddelte deres Ungelederpris til Petra Rudolf. Petrea var indstillet af gymnastik-udvalget for hendes tid i 
HGU gymnastik, arrangement og altid gode humør. Meget flot og velfortjent.  

Det blev fejret med kagekone og drikkelse i Aktivparken. 

Voksenhold: 

Voksenholdet: Godt besøgt af medlemmer som ønsker at styrke kroppen og dens funktioner. Her var der 
grundet restriktioner kun plads til 12 af gangen. Men alle var gode til at melde til/fra så alle fik tid i hallen. 

Gymnastikopvisninger i DGI huset i Vejle og Multihuset blev desværre aflyst grundet covid-19. 

Det var rigtig trist, at vores dygtige gymnaster igen ikke fik lov at vise deres familier og venner, hvad de 
bruger tiden på i Multihuset. Ingen seje serie og flotte spring. Ingen så deres flotte opvisningstøj - ingen så 
noget overhovedet. Ingen så det store frivillig arbejde som vores dygtige hjælpere og instruktører havde 
lagt i holdene. 

Eftersom alt gymnastik blev lukket ned i december mdr. blev der ikke holdt et julearrangement. I stedet 
kørte Yvonne Jørgensen rundt til alle frivillige med en goodiebag. Rigtig hyggeligt at komme lidt ud og få lidt 
hyggesnak på afstand. 

I foråret begyndte gymnastik udvalget sammen med instruktører og holdledere at kigge frem mod den 
kommende sæson. Hvilket ser lovende ud. Vi håber at folk har lyst og mod på at komme igang igen efter 
flere mdr. uden gymnastik og være en del af foreningslivet i Højen. 

Da vi ikke kunne holde en rigtig afslutning, holdt vi ”åbent hus” i Aktivparken, hvor de frivillige kom forbi. Vi 
fik sagt TAK for en kort sæson og deres store arbejde i at holde gymnastikken kørende så længe som muligt. 
De fik en HGU trøje og en goodiebag. 

Vi oplever desværre at antallet af medlemmer i gymnastik afdelingen er drastisk dalende. Udvalget er i 
dialog med andre foreninger i netværket igennem DGI. Hvad vi skal gøre og hvorfor. Det arbejder vi videre 
med i udvalget. 

Nu er vi så klar på en ny sæson, hvor vi forhåbentlig får lov til at være kørende og holde opvisninger.  

Vi er i hvert fald så klar til at starte op i uge 38.- uden restriktioner. 

 

Byfesten 
 
2021 blev året hvor vi for andet år i træk blev tvunget til at aflyse Højen Byfest, grundet Covid-19.  
Da vi aflyste i foråret 2021 havde vi dog aftalt at hvis situationen ændrede sig efter sommerferien, ville vi se 
på muligheden for at afholde et enkeltdags arrangement sammen med VFH´s cykelløb. 
Da vi kom til sommerferien så situationen ud til at vi kunne afvikle arrangementet, så vi trak i arbejdstøjet.  
Vi fik sat telt op i skolegården, vi fik gang i fadølsanlægget og live musik i teltet.  
Selvom det ikke var en byfest kom vi kender den, var det bedre end ingenting. 
Vi forventer og håber at 2022 bliver året hvor Højen Byfest er tilbage med fuld program som tidligere år.  
  

 

Petangue 



 
Sæsonen 2020-2021 har været præget af den verdens- omspændende Co-vid 19 pandemi som dukkede op i 
Danmark lige før sæsonstart.  
Vi valgte dog at tage borde og bænke ud af vinterhiet, og at klargøre banerne så området så pænt og ryddeligt 
ud, og at de medlemmer som måtte ønske det, kunne benytte dem. Der blev besluttet ikke at opkræve 
kontingent i år da vi forventede meget lidt aktivitet og at vi jo har en ret stor kasse-beholdning.  
Sommerfesten og Tour de Højen blev også aflyst, så vi havde ikke noget åbent hus arrangement. Vi forsøgte 
med et par fælles spilledage, men med meget ringe tilslutning. Afslutning med fællesspisning i klublokalet 
blev også aflyst.  
Midt i oktober blev borde og bord-bænkesæt igen sat ind i læskuret til opbevaring for vinteren.  En sæson 
med meget lidt aktivitet både spillemæssig og socialt var slut.  
 

Højen marts 2021. 

Petanqueudvalget. 

 
 

 

Fredagsklubben 
 
Der har ingen aktiviteter været i sæson 20/21 pga. corona. 
 
Vi starter op første fredag i oktober og håber at se en masse unge mennesker.  
 
På vegne af Fredagsklubben 
 


