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                Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund – Helsingør Sportsunion 

              Spar Nord regnr. 9056 kontonr. 4574 898 094 

          -find os på www.hgfi.dk 

 

Helsingør Firma Idræt  

Repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014 

 Beretning fra bestyrelsen. 

 

I perioden 1.1-31.12.2013 har der været stor aktivitet både lokalt og på landsplan.  
 

Først lidt om det lokale i vores egen baghave: 

Sidste år nævnte vi, at vi havde en god økonomi og en fornuftig og virkelig god struktur, 

hvor næsten alle udvalg er godt repræsenteret af rutinerede og stabile ildsjæle og dermed 

velfungerende og selvkørende. Ikke mange foreninger kan prale med, at havde samme 

Tordenskjolds soldater gennem mere end 20 år, som holder ”foreningshjulene” i gang.   

Det blev også nævnt, at der ligger en tikkende bombe og venter på at springe, hvis vi ikke i 

tide får tiltrukket nye ansigter og kræfter i både udvalg og på banen. Næsten alle vores 

idrætsgrene higer efter og ønsker nye ansigter på banen. De har - overdrevent sagt - spillet 

mod de samme personer i en ”menneskealder”…  

Hvordan er det så gået?  

 

Regnskabet for 2013 viser et underskud på små kr. 13.000. Egenkapitalen er dog god og 

fornuftig. Ændrede og mindre tilskud til os gør, at vi i årene fremover må justere vores 

budgetter og dermed råderum, så vi ikke dræner ”kassen” helt for penge.  

Vi har dog i 2014 satset mange penge på PR-tiltag i håb om, at vi kan blive mere synlige og 

dermed tiltrække nye medlemmer. Ingen skal være i tvivl om, hvem og hvad Helsingør 

Firma Idræt er – HFI er for alle - også enkeltmedlemmer. Nogle af disse tiltag er biograf-

reklamer, sponsor for FC Helsingør, arrangør af Bike And Run 28. maj 2014 og medarrangør 

af kommunens ”Kronborgstafetten” 3. juni 2014. Vi er desuden kommet på Facebook og 

har investeret i pjecer også kaldet flyers, som kort beskriver vores aktiviteter m.m. Vi håber, 

at så mange som muligt vil hjælpe os med at uddele disse flyers og dermed budskabet om 

HFI. En anden PR-mulighed er, at vore idrætsudvalg bliver bedre til at indsende resultater til 

byens avis Helsingør Dagblad, som en gang om ugen har fast spalteplads til netop dette 

formål.  

http://www.hgfi.dk/
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Efter flytning og lukning af et utal af store arbejdspladser i Helsingør gennem tiderne er det 

bestemt ikke nemt for os som firmaidrætsforening at tiltrække nye medlemmer. Vi ser der-

for også med stor bekymring på antallet af tilmeldinger til vores Bike And Run den 28. maj 

2014. Vi må erkende, at Helsingør ikke er firmaernes by. Vi må derfor gå andre veje for at 

tiltrække medlemmer. 

Vores medlemstal pr. 31.12.2013 er på 4.518, heraf 1.119 under 25 år. Umiddelbart lyder 

det flot og godt, men hvor mange af disse ser vi på ”banen” i dagligdagen. Måske skal vi 

hellere fokusere på at fastholde nuværende medlemmer og synliggøre mere, at medlem-

mer kan deltage i mange forskellige idrætsgrene under HFI. Det er fint nok, at forbundet og 

andre foreninger måler deres succes i medlemsfremgang. Men er der ikke en fare ved 

dette, hvis medlemsfremgangen skyldes et ”teknisk stunt” med at få registreret elever fra 

erhvervsskolerne og dermed kræve ressourcer og særlige arrangementer for disse på be-

kostning og fastholdelse af ”egne” medlemmer??? En anden fare kan være, at disse unge 

mennesker ”løber” medlemmerne ”ned” og er for overlegne ved deltagelse i vore 

turneringer… Vi skal derfor, som sagt, nok hellere fastholde og gøre noget mere for vores 

medlemmer, skabe nye tiltag og tiltrække medlemmer, som har børn, der er fløjet fra 

reden. Yngre spiller sandsynligvis deres sport i en ”rigtig” forening og derfor ikke helt er 

moden til firmaidræt, motionsidræt og samvær.  

Det er her vi er stærke og har en unik niche og har vores eksistensberigtigelse.  

 

Vi må alle – i udvalg og medlemsskaren - stå sammen om udfordringen med at få flere på 

banen. Det kan gøres ved at reklamere for HFI og fortælle, at man også kan deltage som 

enkeltmedlem. Det kan også gøres ved, at vi alle støtter op om vores fælles arrangementer, 

som Nytårsmarchen og Bike And Run. Det er vigtigt, at vi alle står sammen og ikke kun er 

fokuseret på egen idrætsgren eller udvalg.  

 

En anden mulighed er at ændre vores nuværende form for turneringsafvikling. Hvorfor ikke 

afvikle dagsafsluttende turneringer. I dag strækker vores turneringer sig over et antal 

datoer, hvor et afbud til fordel f.eks. et familiearrangement kan være ensbetydende med at 

chancerne for at vinde er væk. Mange afholder sig måske fra at tilmelde sig, hvis en eller 

flere datoer rammer sammen med andre gøremål. Det kan også være, at nogen slet ikke vil 

forpligte sig. Derfor må vi nok se på mulighederne for, eksempelvis invitere til fodbold-

turnering, hvor der på dagen laves en turnering og pulje-inddeles ud fra de fremmødte og 

der afsluttes med præmieuddeling. Der kan holdes flere af disse og efter sidste turnerings-

dato afslutte sæsonen med et let måltid og uddele en slags overpræmie til dem, som har 

vundet flest turneringer.  

Vore mange udvalg består fortsat af ildsjæle og Tordenskjolds soldater. Vi fik på repræsen-

tantskabsmødet maj 2013 ændret vedtægterne således, at bestyrelsen kan bestå af 5–7 
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personer. Vi er p.t. kun 5 i bestyrelsen. Vi opfordrer nye til at melde sig på dette repræ-

sentantskabsmøde.  Det daglige arbejde kører rigtigt godt, takket være eminente arbejds-

kræfter uden for bestyrelsen, så det vi primært efterlyser, er nye ansigter og idéer til, hvor-

dan vi kan udvikle HFI og følge med tidens trend.  

Nu skal det ikke forstås, som om vi ikke har gode faciliteter og ikke gør noget for at fast-

holde medlemmer. Det var blot nogle betragtninger. Vi har jo netop rigtige gode faciliteter. 

Hvor mange firmaklubber kan f.eks. prale med, at de spiller fodbold på en kunstgræsbane? 

Vi har også gode faciliteter til badminton, billard og bordtennis. Mange af disse er dog ikke 

vore egne - som så mange foreninger i Jylland kan prale af! Med hensyn til fastholdelse af 

udvalgsmedlemmer, så afholder vi både sommerfest og julearrangement, som er en virkelig 

god tradition, hvor vi mødes på kryds og tværs af udvalgene. Herudover også vores 

nytårsmarch, som også er gået hen og blevet en god fast tradition.  

 

Vi må og skal endnu mere i dialog med vore associerede foreninger ”Helsingør Lokal-

motion”, Helsingør Senior Idræt” og ”Styrk din krop” omkring fremtid og hvordan vi bedst 

muligt gør brug af hinanden. Disse foreninger og deres kontaktoplysninger kan ses på vores 

hjemmeside.  

Vi har fortsat lagt en billet ind hos kommunen, som går ud på, at hvis de - på et eller andet 

tidspunkt - ønsker at sælge Løvdalsskolen, så vil vi meget gerne spørges først. Det er nok en 

drøm og én for stor økonomisk mundfuld for os. Men tænk, hvis vi fik muligheden for at 

komme tilbage til vores pragtfulde hus og få samlet mange af vores idrætsgrene et sted og 

så oven i købet også have faciliteterne til nye tiltag, som f.eks. gymnastik og bridge mv. 

 

Hjemmesiden har fået indbetalingsmodul, således at tilmeldinger skal betales via dette. Det 

har vist sig ikke at virke helt efter hensigten og forbundet arbejder derfor på en ny løsning.  

 

Og så lidt om, hvad der er foregået uden for vores egen baghave på landsplan: 

 

Dansk Firmaidrætsforbund – ”firmaidrætten” har en masse at tilbyde os foreninger, bl.a. et 

foreningsforløb, som er et kursus på nogle 3-timers-aftener, hvor bl.a. opgaver, fordeling af 

disse og lederrekruttering er på dagsorden. Forbundet ser med rette stor bekymring på 

fremtidens lederrekruttering, som allerede er en ”mangelvare” i mange foreninger. Vi er i 

Helsingør bestemt også ramt af denne såkaldte ”mangelvare”. 

 

Dansk Firmaidrætsforbund rundede sidste år 353.000 aktivitetsmedlemmer – det højeste  

medlemstal i forbundets historie - fordelt på 82 lokalforeninger og 10 landsforeninger. Den 

klart største fremgang er fra erhvervsskolerne. DIF er Danmarks største forbund med ca. 1,9 
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mio. aktive, dernæst DGI med ca. 1,5 mio. aktive og på tredje pladsen kommer vi -

firmaidrætten.   

 

Forbundets formand Peder Bisgaard, som også er formand for Firmaidræt Hillerød, er netop 

blevet genvalgt for en ny 4-årig periode.  

Forbundet har fået vedtaget en ny organisationsstruktur, hvor vi fra Helsingør har fået 

indvalgt Flemming Bech i Foreningsgruppen ”Foreninger” og Sv. Aage Bødker i ”IMA ØST”.  

 

   
 

 

Vi har været repræsenteret ved både forbundets repræsentantskabs-, formands-, regions-, 

og landsdelsmøder i årets løb. Disse møder har været givtige for os både med hensyn til 

informationer, men i høj grad også sparring omkring dagligdagens udfordringer. Vi har 

selvfølgelig også benyttet lejligheden til at præge den idrætspolitiske scene.  Senest har 

Flemming Bech i ”Foreningsgruppens” oplæg på formandsmødet foreslået en ny organi-

sation med Foreningerne i toppen og dernæst styrelsen…….. Det var ment en spøg, men 

alligevel! 

  

I dagligdagen har vi en god kontakt til forbundskonsulent Sannie Kalkerup og idræts-

konsulent Keld Myhre, som begge altid er os behjælpelige med både stort og småt.  
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DM i Firmaidræt med efterhånden meget få deltagere er blevet afløst af ”Firmaidræt 

Open”, som mere er en slags åben idrætsfestival med mange idrætter samlet over en 

weekend. Første gang i Kolding i september 2013 med knap 2000 deltagere til de traditi-

onelle udendørs aktiviteter og dernæst med traditionelle vinteraktiviteterne i Fredericia 

den 8.og 9. marts 2014. Her deltog over 600 i aftenfesten. Næste Firmaidræt Open er i 

Aalborg den 5. og 6. september 2014. 

  

Qua den nye Tips- og Lottolov er der påbegyndt en udredning af idrættens økonomi og 

struktur. Der skal undersøges om idrætten får for mange penge, bruges de godt nok og om 

strukturen med tre hovedidrætsorganisationer er god nok. 

Vi/Firmaidrætten har påpeget, at vi er de eneste, der arbejder med arbejdspladsen og har 

Erhvervsskoleprojekt. Vi står umiddelbart stærkt som nicheorganisation og håber også 

fremover at være en selvstændig idrætsorganisation Dansk Firmaidrætsforbund. Alt afhæn-

ger af, om vi får lov til at beholde alle vore midler. I modsat fald kan det få katastrofale 

følger for forbundets mange foreninger og dermed også Helsingør Firma Idræt. 

Vi krydser fingre og tror på det bedste. 

 

Afslutning – og tak. 

 

Ovennævnte var en gennemgang af det, som bestyrelsen har valgt at berette om på de 

overordnede linjer fra året 2013 og lidt fremtidsperspektiver. Beretningen er hermed lagt 

ud til debat og der kan selvfølgelig også drøftes andre emner end de valgte i beretningen. 

 

Årsberetninger fra vores mange udvalg er tidligere udsendt og lagt på hjemmesiden. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke jer i bestyrelsen, medlemmer, 

udvalgsformænd og frivillige ledere m.fl., som har gjort året nemt for mit virke som 

formand. I har alle ydet et stort arbejde for Helsingør Firma Idræt til glæde og gavn for 

vores mange aktive idrætsudøvere, der har valgt at dyrke deres idræt og motion netop hos 

os. Desuden vil jeg på bestyrelsens og ikke mindst egne vegne også takke vore sponsorer, 

samarbejdspartnerne, Helsingør Sports Union (fra 2014 idrætsrådet), Helsingør kommune, 

Helsingør Idrætspark under Helsingør Kommunes Idrætsanlæg og Dansk Firmaidræts-

forbund og herunder specielt Sannie Kalkerup og Kjeld Myhre for et godt og glimrende 

samarbejde.  

Særlig tak skal lyde til bestyrelsen, udvalgsformænd og køkkenpersonalet for arbejdet og 

engagementet i det forgangne år. Det er således ikke mindst jeres fortjeneste, at Helsingør 

Firma Idræt er og fortsat vil være en velfungerende motionsidrætsforening.  

 

P.b.v. Flemming Bech, fmd 


