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Så gik der endnu et år – og et spændende men meget udfordrende et af slagsen, hvor Covid-19 selvfølgelig 

har fyldt ekstremt meget den sidste halvdel af året.  

Som det fremgår af udvalgenes beretninger, har Corona haft stor betydning for gennemførsel af 

aktiviteterne, og ikke mindst arbejdsmængden. Det har samtidigt haft den indvirkning, at flere større 

aktiviteter er blevet aflyst – flere af dem efter stort – men spildt - forarbejde fra afdelingerne. Det har 

naturligvis betydet manglende indtægter på disse aktiviteter, men alligevel formår vi at komme ud af året 

med et lille + på 5tkr.  

Vi havde glæden af at indvie en længe ventet haludvidelse i august, som har givet os et fantastisk E-sport 

lokale, som er blevet flot indrettet, en dejlig multisal, som giver mulighed for nye aktiviteter og 

genoptagelse af spinning, samt et dejligt depotrum og udvidelse af boldrummet. Idrætsforeningen har 

været medinvester på projektet, hvor vi har ydet et 15 års rente- og afdragsfrit lån på 500tkr.  

Samarbejdet Harte i Bevægelse (Harte Skole, Kolding Kommune, HFC, Værestedet og Harte G&IF) tog fart i 

løbet af året og med aktiv eftermiddag, uddannelse af junioridrætsledere, deling af ressourcer mellem 

skole, idrætsforening og værestedet m.m. Vi nåede et foreløbigt højdepunkt med ansættelsen af en 

Fritidsudvikler på deltid, hvilket kunne lade sig gøre pga. en stor tildeling på 150tkr. fra DGI, en donation på 

40tkr. fra Liva Stormarked / KFI Erhversdrivende Fond, samt midler fra Harte Skole, HFC, Værestedet og 

HG&IF.  

At vi har fået ansat en kapacitet som Lise, er en fantastisk mulighed for at tage Harte i Bevægelse til næste 

niveau og skabe nye aktiviteter og oplevelser for borgerne i og omkring Harte. Lise har igennem en årrække 

bevist, at hun mestrer kunsten som igangsætter samt at gennemføre succesfulde arrangementer, og vi 

glæder os meget til at arbejde sammen med hende”. Læs mere om Lise i det kommende Harte Nyt.  

Selvom vi altid kan bruge flere frivillige hænder, synes jeg at vi er ret godt dækket ind i afdelingerne / 

udvalgene, dog er der ikke tvivl om at enkelte individer yder en kæmpe indsats – specielt i den udfordrende 

Corona tid, så vi hylder vores frivillige, som vi alle skylder en kæmpe tak for at skabe rammerne for rigtigt 

gode aktiviteter og tilbud i Harte.  



 
Vi havde budgetteret med et underskud på 43tkr., grundet usikkerheden med gennemførsel af større 

projekter, så det er rigtigt godt, at vi kommer ud med et lille overskud på 5tkr. Selvom vi har finansieret 

500tkr. til haludvidelsen, er vi stadigvæk velpolstrede og har ”råd” til at igangsætte nye initiativer og tilbud 

til vores medlemmer og borgere i området.  

Det er naturligvis også med stor usikkerhed på indtægterne, at budgettet for 20/21 er lavet, og vi 

budgetterer også her med et minus. Dog har vi haft medvind i vores ansøgninger hos specielt DGI, så det 

bliver forhåbentligt ikke et underskud – men et overskud som i de foregående år.  

Den selvstændige afdeling værestedet friheden oplever også fortsat stor tilslutning fra børnene i 

aldersgruppen 4 -6 klasse. Det er meget positivt. Vi har vist byens største værested, hvilket vi kan være 

meget stolte over.  

Vi ser frem til endnu et spændende år.  

Niels Christiansen, Formand Harte G&IF 

 

 


