
 

 

 

REFERAT: 

 

Helsingør Firma Idræts ordinære repræsentantskabsmøde den 16. april 2015 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af fremmødte repræsentanter. 

2. Valg af dirigent. 

3. Beretning fra bestyrelse og udvalg. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

5. HFI`s lederpokal m.v. 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Fastsættelse af kontingent. 

8. Valg i henhold til vedtægternes § 12. 

9. Eventuelt. 

 
Flemming Bech – i det følgende benævnt FB – åbnede repræsentantskabsmødet at byde de 

fremmødte repræsentanter velkommen. Videre var der særlig velkomst til repræsentanterne 

fra de associerede foreninger, Vagn og Leif fra Lokalmotion og Karin og Bente fra Helsingør 

Senior Idræt samt de fremmødte æresmedlemmer, Leif Hansen og Svend Aage Bødker. 

 

Ad 1: Godkendelse af fremmødte repræsentanter 

 
Der blev konstateret et fremmøde på 18 stemmeberettigede repræsentanter. Derudover var 

der repræsentanter fra de associerede foreninger, Vagn og Leif fra Lokalmotion og Karin og 

Bente fra Helsingør Senior Idræt samt to æresmedlemmer, Leif Hansen og Svend Aage 

Bødker. 

 

Ad 2: Valg af dirigent 

 
Som dirigent valgtes Kurt Hansen, der konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt 

indvarslet. 

 

Ad 3: Beretning fra bestyrelse og udvalg  

 
FB indledte med at henvise til den skriftlige beretning fra udvalg og den skriftlige beretning 

fra bestyrelsen, har været tilgængelig på Helsingør Firma Idræts hjemmeside www.hgfi.dk . 

 

Herefter aflagde FB sin mundtlige beretning fra udvalg og sin mundtlige beretning fra 

bestyrelse og fremhævede fra beretningerne fra udvalgene og aktiviteterne hovedlinierne fra 

det forgangne år indenfor badminton, billard, bordtennis, fiskeri, fodbold, petanque, 

http://www.hgfi.dk/


stavgang og zumba. Nytårsmarch, nyheder, facebook, hjemmeside, centerudvalget samt 

køkkenforhold. 

 

Pr. 1. januar 2015 har Helsingør Firma Idræt 4.785 aktivitetsmedlemmer og 52 klubber 

 

FB fremhævede i sin mundtlige beretning fra bestyrelsen, at lokalt fik vi et pænt regnskabs-

resultatet på +82.000 kr.. og at vi lokalt er åben for yderligere aktiviteter og samarbejder. 

Der er søsat PR-aktiviteter såsom – sponsor i FC Helsingør, deltagelse i Kronborg-stafet, 

biospot og nytårsmarch samt overvejelser om tiltag såsom Køge på Vægten og Krolf sammen 

med de  associerede foreninger.  

FB nævnte, at på landsplan/centralt har vi i Dansk Firmaidrætsforbund en god støtte med  

iværksættelse af initiativer som hjælpende hænder og kursusforløb for bestyrelse og udvalg. 

På landsplan deltager vi i regions- og landsdelsmøder. Endvidere indgår FB og Svend Aage 

Bødker i arbejdet på landsplan i Dansk Firmaidrætsforbund. 

FB eftersøgte større brug af aktivitetscentret. FB nævnte at bestyrelsen var i gang med at 

udarbejde retningslinier om værdigrundlag og politikker, retningslinier for udvalg og 

retningslinier for anvendelse af aktivitetscentret. 

FB nævnte også at Helsingør Firma Idræt bliver 50 år i 2017.  

 

Der udspandt sig en kort debat om den del af retningslinjerne som vedrørte ryge-politik. 

I debatten blev både talt for og imod. FB konkluderede, at bemærkningerne var noteret, at 

udviklingen og trenden følges af bestyrelsen, som herefter vil færdiggøre retningslinjerne. 

 

Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad 4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

 
Regnskabet for året 2014 har også været tilgængelig på hjemmesiden: www.hgfi.dk . 

Kasserer Vibeke Fagralid gav nogle få uddybende forklaringer om jubilæumskonto, tilskud, 

fordeling samt fiskeri.  

Vedr. jubilæumskontoen blev oplyst, at der afsættes 10.000 kr. pr. år. 

Der var derudover ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Ad 5: HFI`s lederpokal m.v. 
 

Lederpokalen blev tildelt næstformand Claus Mortensen. Claus er meget aktiv omkring 

nytårsmarchen. Claus har været formand for centerudvalget og er nuværende næstformand. . 

 

Ad 6: Behandling af indkomne forslag 

 
Bestyrelsen havde fremsat et forslag til tilføjelse i de gældende vedtægter: 

 

Helsingør Firma Idræt’s bestyrelse skal foreslå at kriterier for udnævnelse og optagelse af 

æresmedlemmer indarbejdes i Helsingør Firma Idræt’s vedtægter, således: 

 

http://www.hgfi.dk/


Punktet indsættes som nyt pkt. i § 12, som § 12,9-2. 

 

Bestyrelsen kan selv eller efter indstilling udnævne Æresmedlemmer. 

Bestyrelsen fastlægger hvilke kriterier, der skal opfyldes for at blive udnævnt til 

Æresmedlem. 

Indstillinger skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned, således at 

spørgsmålet kan blive behandlet på bestyrelsesmødet i marts/april måned. 

 

Begrundelsen er som følger: 

Bestyrelsen ønsker med dette forslag, at der fastsættes kriterier for udnævnelse og optagelse 

af æresmedlemmer i Helsingør Firma Idræt. 

 

Helsingør Firma Idræt’s bestyrelse skal herved indstille om repræsentantskabsmødets 

tilslutning til vedtagelse af ovennævnte forslag om at kriterier for udnævnelse og optagelse af 

æresmedlemmers indarbejdes i Helsingør Firma Idræt’s vedtægter. 
 
Videre fremlagde bestyrelsen en slåfejl i de eksisterende vedtægter, som der ligeledes ønskes 

repræsentantskabsmødets tilslutning til at ændre således: Vedtægternes 12.1 … Herudover  2 

bestyrelsesmedlemmer ændres til … Herudover 2 bestyrelsessuppleanter  

 

Ingen af de fremmødte ønskede ordet til de fremsatte vedtægtsændringer. 

Vedtægtsændringerne blev herefter vedtaget. 

 

Ad 7: Fastsættelse af kontingent 

 
Der var fra bestyrelsens side fremsat forslag om uændret kontingent: 

  

1-5 medlemmer  400 kr. pr. år 

 6-15 medlemmer  600 kr. pr. år 

 over 15 medlemmer 800 kr. pr. år  

 enkeltmedlemmer 100 kr. pr. år. 

 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad 8: Valg i henhold til vedtægternes § 12 

 
På valg var: 

a. bestyrelsesmedlem, formand Flemming Bech 

b. bestyrelsesmedlem, Kim Laustrup 

c. bestyrelsesmedlem Kurt Bannerhoff 

d. bestyrelsessuppleant Jon Wulff  

e. revisor Per Larsen 

f. revisorsuppleant Bent Hansen 

 

FB oplyste, at der forelå fuldmagt fra de fraværende Kim Laustrup og Jon Wulff. 

 

Herefter blev de ovenfor nævnte personer under a-f genvalgt med akklamation. 



 

 

Ad 9: Eventuelt 
 

Leif Hansen omtalte at der burde ses på it-design vedrørende oplysninger om bestyrelse.  

FB tilkendegav at det vil ske i forbindelse med den løbende opdatering/opgradering af vores 

it-platform. 

 

Kurt Bannerhoff omtalte hærværket på vores aktivitetscenter på Hymersvej og den 

opfølgning der sker sammen med politiet og Richo Jensen, SSPK og vil ske med skole og 

forældre. 

 

FB udpegede herefter Henrik Ekstrand som havde været medlem af bestyrelsen siden 1992 

som æresmedlem. 

FB fremhævede Henriks rigtig gode kvaliteter, mangeårige indsats og betydning for 

Helsingør Firma Idræt. 

FB nævnte videre, at Henrik tidligere er blevet hædret med HFI’s hæderskrus i 2002, 

lederpokal i 2000 og forbundets hæderstegn i 2007. 

 

FB afsluttede herefter repræsentantskabsmødet og rettede en tak de fremmødte 

repræsentanter og deltagere samt til dirigenten for god ledelse af repræsentantskabsmødet. 

 

 

26-04 2015/jbc 

 

Referatet er udarbejdet af Jørgen Busch og godkendt af dirigent Kurt Hansen. 

 


