HIL Veterangruppa

Referat fra veterankveld 28. mars 2011
Det hjalp godt på vårstemningen da Paal etter å ha ønsket velkommen fikk de 26
frammøtte med seg på "Alle fugler små de er--", selv om det sikkert manglet noen fugler
ennå. Deretter refererte han Guris takkekort til gruppa for oppmerksomheten ved
Kikkans bortgang.
Kveldens gjest var HIL-formann Geir Glømmi som ga en grei oppsummering av lagets
status og planer videre. Dette var noe årsmøtet og særlig strategimøtet hadde tatt opp.
Han understreket betydningen av det gode samarbeidsklima som har utviklet seg i løpet
av det siste året. Dette er et nødvendig grunnlag for å arbeide videre med tre viktige
hovedområder, nemlig rekruttering generelt,dernest oppfølging - hvordan ta vare på
medlemmer, unge som eldre.
Sist, men ikke minst, er måten å jobbe på viktig. Han nevnte stikkord som gode systemer
og rutiner, samt handlingsplaner med frister. Hovedstyret vil lage et kortfattet skriv om
dette.
Forøvrig roste han aktivitetsnivået og dugnadsviljen i alpint, langrenn og fotball. Hver for
seg er dette blitt store grupper med en dertil krevende organisering på flere plan. Det er
barneidretten og rekrutteringen her som må bli bedre, for her ligger mye av nøkkelen til
annen rekruttering. Det er et velkjent problem at mange unge i en viss aldersgruppe kan
"droppe ut". Derfor understreket han at laget ganske enkelt er et sted hvor alle skal like
seg uansett ferdighetsnivå og hvor aktiviteten like godt kan være på trenersiden. Det er
jo et utall oppgaver bare innen hver gruppe.
Videre nevnte han at regnskaper bør være etter en felles mal. Veterangruppa har sitt i en
enklere form. Vi er jo en støttegruppe for hovedlaget, og vårt bidrag gis gjennom
dugnader i forskjellig form og gjennom en rimelig kontingent, og vår medlemsliste er for
tiden til korrigering og blir da sendt hovedlaget.
Klubbhuset er naturlig nok i mange sammenhenger sentralt for alle,og vi kom også
denne gang inn på vedlikehold og og drift, og akkurat det både er og bør være et
stående tema, for det dukker stadig opp problemer, men også gode løsninger for å få
utgiftene ned.
Paal takket Geir for en god redegjørelse, og vi forstår han slik at å følge opp hans
punkter ikke skal være noen skippertaksløsning - men en "små skritt strategi" som må
være der hele tiden.
En eller annen form for fellesaktivitet tas opp på neste møte. Paal leste referatet fra
14.mars, og Ole kom med noen flere detaljer om høstturen. Per leste så et par
usensurerte vitser, og utlodningen gikk med futt og fart. Eva vant den gjeveste flasken,
og det hele innbragte kr. 1400.
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Kari, Johanne, Kjell og Leif vartet opp med utsøkt kringle og formkake, og vi ser nå fram
til en varm kveld 11.april.

Hakadal 3.april 2011,
Halvor G.
Veteransekretær
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