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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 16. april 2015 

 Beretning fra bestyrelsen. 

 

I året 2014 har der igen været livlig aktivitet både lokalt og på landsplan.  
 

Først lidt om det lokale i vores egen baghave: 

De seneste par år har vi udmeldt, 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 have de 

samme Tordenskjolds soldater gennem mere end 20 år, som holder foreningshjulene i 

gang. Det blev også blevet 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 2014 viser et flot overskud på kr. 81.713 og egenkapitalen er blevet 

betydeligt styrket.   

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, medarrangør af det nye løb ved Helsingør kommune 

”Kronborgstafetten” og vort eget skovbingo ”Nytårsmarchen". Vi har en god hjemmeside, 

hvor det er muligt at tilmelde sig ”nyhedsmail” og udvælge det interesseområde, man har 

lyst til at få nyheder om og indbydelser til. 

Vi er godt kørende på Facebook, men vil så gerne have flere såkaldte ”likes”. Vi har pjecer 

også kaldet ”flyers”, som kort beskriver vore mange aktiviteter. Perfekt til at have liggende i 

bilen og lige til at udlevere, såfremt snakken på en tur drejer sig ind på firmaidræt.  

http://www.hgfi.dk/
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Vi har været besøgt Sport & Motion Coloplast og været i dialog om, hvordan vi sammen kan 

få mere gang i ”firmahjulene”. De har tilbudt os, at benytte deres store hal primært til 

fodbold en gang imellem. Vi har haft forbundet forbi dem omkring instruktører og 

sundhedsprodukter. Dialogen er herefter dog gået lidt i stå. Måske p.g.a. vinterfodbold 

indendørs 2014-15 desværre ikke blev til noget.  

Vi har også været i dialog med Firmaidræt Køge og Spar Nord Helsingør omkring etablering 

af ”Helsingør på Vægten”. Et lignende projekt har kørt i Køge med stor succes de seneste år. 

Så hvorfor ikke prøve det i Helsingør? Dialogen her er også gået i stå på grund af økono-

mien til det program, som skal styre vægttallene. Spændende tiltag, som vi forsøger at få 

forbundet til at tage op som et slags ”fyrtårn” under Dansk Firmaidrætsforbund. 

Måske konceptet skal ændres til f.eks. forbedring af kondital i stedet for vægttal. Vi har en 

formodning om, at dette vil henvende sig til flere interesserede. 

 

Sidste år slog vi et slag for, at vore idrætsgrene kunne indsende resultater til byens avis 

Helsingør Dagblad, som en gang om ugen har fast spalteplads til netop dette formål. Det er 

ikke gået helt så godt. Badminton og nytårsmarchen har dog været redaktionelt omtalt. 

 

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 via 

firmaerne. Vi har også måttet sande, at arrangementet Bike And Run ikke kunne tiltrække 

stor nok interesse hos os i forhold til det store arbejde, der er omkring tilrettelæggelsen. 

Men så er det jo godt, at vi kan henvise til vores naboforening i Hillerød, som havde næsten 

100 tilmeldte hold. Vi må derfor gå andre veje for at tiltrække medlemmer. 

Vores medlemstal pr. 31.12.2014 er på 4.785 (+267), heraf 1.137 (+20) under 25 år. Vi er 52 

klubber i forhold til 50 sidste år. Umiddelbart lyder det flot og godt, men bagsiden af 

medaljen er, at vi desværre ikke ser så mange af dem på banen i dagligdagen. Vi må søge at 

få tiltrukket disse til vores mange aktiviteter. Samtidig må vi også se os om efter andre 

tiltag. Tiden og trenden ændrer sig hele tiden. Det er meget ressourcekrævende og der skal 

også en god økonomi til at starte nye aktiviteter op. Det er også risikabelt, såfremt det ikke 

bliver en succes med tilmeldinger nok. Så hvorfor ikke søsætte et par nye skibe, f.eks. 

mountainbike, yoga og løb i samarbejde med en anden idrætsforening og dermed dele 

udgifter og ressourcer. Forbundet yder i øvrigt også tilskud til nye aktiviteter. Så hvis nogen 

har en god idé og gerne vil hjælpe, så hører vi meget gerne fra jer. Vi må også se at få 

meget mere samarbejde med både Erhvervsskolen Nordsjælland og vores associerede 

foreninger. Her er måske flere og nye kræfter, som kan give et nap med i dagligdagen og 

give os inspiration og initiativer til nye aktiviteter. Vi vil så gerne have vore associerede 

foreninger mere med på banen og meget gerne som menige medlemmer og som dermed 
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også kan deltage i vores mange aktiviteter. Disse foreninger er i dag yderst velfungerende 

og har gode bestyrelser bag sig. Det skal der ikke laves om på. Vi har derfor tilbudt dem, at 

være med hos som et udvalg på samme måde som vore øvrige udvalg. Vi er i dialog med 

dem om at få søsat en ny fælles aktivitet Krolf. 

 

Vores dejlige aktivitetscenter med tilhørende skønne petanquebaner og overdækket 

terrasse har været og er stadig plaget bøller, som desværre begår hærværk på huset og 

raserer omgivelserne. Der er taget flere initiativer for at komme dette til livs. Men vi er ikke 

kommet helt i mål. Desværre!  

Det er lykkedes Centerudvalget at finde en god løsning og nye veje til at drive køkkenet på 

efter Doris Hansens fratrædelse. 

I det hele taget kunne vores hus godt bruges noget mere. Måske vi kan få etableret en eller 

anden form for kortklub. Husk at vi alle kan holde møder o. lign. i huset. Kontakt gerne 

centerudvalgsformanden herom. 

Vi kan ikke umiddelbart konkurrere med andre idrætsforeninger, som har unge, der dyrker 

sin idræt der. Derimod har vi en unik niche og eksistensberigtigelse med medlemmer, som 

har fået tid og lyst til lidt motion – efter at børnene er flyttet hjemmefra – og hvor det 

sociale er i højsædet.  

 

Vi må alle – i udvalgene 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 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 ramler sammen med andre gøremål. Det kan også være, at nogen slet ikke vil 

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

boldturnering, hvor der på dagen laves en turnering og puljeinddeles ud fra de fremmødte 

og der afsluttes med præmieuddeling. Der kan holdes flere turneringer og efter sidste 

turneringsdato afsluttes sæsonen med et let måltid og uddeling af en slags hovedpræmie til 

dem, som har vundet flest turneringer.  

Vi har plads til flere i bestyrelsen. Så har du mod på en bestyrelsespost, suppleantpost eller 

blot gerne vil give en hånd med i et af udvalgene, så hører vi meget fra dig. Det daglige 

arbejde kører rigtigt godt, takket være eminente arbejdskræfter uden for bestyrelsen. Så 
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det vi efterlyser, er nye ansigter og idéer til, hvordan vi kan udvikle HFI og følge med tidens 

trend.  

Vi har 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!  

Måske tiden atter er inde til, at vi vurderer opførelse af en lille tilbygning, hvor vi kan 

tilbyde, yoga, linedance, zumba, gymnastik og mødesal samt bridge osv. En udfordring og 

en hindring kan være økonomi til baderum, men hvis vi kan undvære disse faciliteter, så er 

det absolut en mulighed.  

 

Vi har fortsat et tilsagn liggende 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 en meget stor økonomisk mundfuld for os. Men tænk, hvis vi fik mulig-

heden 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. 

Vi nærmere os vort 50 års jubilæum den 12.juni 2017. Vi er gået i tænkeboks med, hvordan 

vi bedst kan fejre jubilæet og hører gerne om forslag til gode idéer fra jer. Vi afsætter hvert 

år et beløb til at markere jubilæet, så den økonomiske side af sagen er i orden til den tid.  

 

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

 

Region Hovedstaden 

Helsingør Firma Idræt (HFI) indgår sammen med Hillerød og Frederiksværk i Region 

Hovedstaden, hvor Firmaidræt Storkøbenhavn (FSKBH) og Københavns Firmasport /KFS) 

sammen med foreningerne i Roskilde og Køge også indgår. Tidligere var også Lyngby-

Taarbæk (LTFI) med, men de blev i 2014 fusioneret med FSKBH, som dermed suverænt er 

Danmarks største idrætsforening. 

 

De to årlige møder bruges til erfaringsudveksling, forberedelse til forbundets stormøder og 

præsentation af nye tiltag. HFI repræsenteres normalt ved Flemming Bech. 

 

 I skrivende stund afholdes næste regionsmøde i Køge den 12. marts 2015, hvor bl.a. 

forsikringsforhold er på programmet. Interessant – hvordan og hvorledes med 

personskader på banen og i eller ved vores aktivitetscenter mv.  

 

Landsdelsmøde 
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Landsdelsmødet er opstået på baggrund af ønsker fra foreningerne, idet foreningerne 

gerne ville have et forum, hvor de på tværs af regionerne (de gamle kredse) kunne mødes 

og gennemgå/debattere forskellige relevante forbundsrelaterede emner. For at få mulighed 

for få direkte information og i højere grad plads til spørgsmål og kommentarer til de 

overordnede beslutninger i forbundet, så kommer personer fra styrelsen, direktionen eller 

ansatte fra Dansk Firmaidrætsforbund gerne til landsdelsmødet med input og oplæg, når 

der er emner på dagsordenen, hvor det er relevant. 

Og mon ikke næste møde i vores landsdel i høj grad vil komme til at omhandle Forbundets 
repræsentantskabsmøde i november og Strategi 2018. 
 

Forbundet 

Dansk Firmaidrætsforbund har en bred vifte af tilbud, som kan hjælpe os med udfordringer 

i dagligdagen. Forbundet har udgivet en pjece ”Hjælpende hænder”, som giver et hurtigt og 

godt overblik på, hvad der kan gives en hånd med. Hvorfor opfinde den dybe tallerken, hvis 

løsningen og hjælpen allerede findes via vores forbund. Vore udvalg opfordres til at læse 

den igennem. Pjecen forefindes på vort kontor og på forbundets hjemmeside under fanen 

”Foreningsnet”, som i øvrigt også indeholder andre gode oplysninger, som vi frivillige kan 

drage nytte af i dagligdagen.  

 

Forbundet tilbyder også 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 stor bekymring – og med rette - på fremtidens lederrekruttering, som er en 

mangelvare i mange foreninger. Vi er i Helsingør bestemt også ramt af denne såkaldte 

mangelvare og har derfor også – foreløbigt - tilmeldt os et modul i 2015. 

 

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 som sparring omkring dagligdagens udfordringer. Vi har 

selvfølgelig også benyttet lejligheden til at præge den idrætspolitiske scene.   

 

Vi er fortsat repræsenteret i forbundets centrale ledelse, idet Flemming Bech sidder på 

andet år i ”Foreningsgruppen” og Sv. Aage Bødker i ”IMA øst”. 

 

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

på forbundskontoret i Nyborg, som altid er os behjælpelige med både stort og småt.  

 

Dansk Firmaidrætsforbund rundede sidste år hele 371.000 aktivitetsmedlemmer – det 
højeste medlemstal i forbundets historie - fordelt på 82 lokalforeninger, 10 landsforeninger 
og 1 forbund og er således det 3. største idrætsforbund i Danmark.  
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DIF er det største med ca. 1,9 mio. aktive og DGI med ca. 1,5 mio. aktive, men taler man om 
unikke medlemmer - altså medlemmer med kun et tilhørsforhold - så er DGI og Dansk 
Firmaidrætsforbund stort set lige store.  
 
Forbundets formand er fortsat Peder Bisgaard – nu på fjortende år – og han er også for-
mand for vores nabo Firmaidræt Hillerød.   
 
Sidste år blev der indgået en såkaldt stemmeaftale (forlig) med udgangspunkt i den store 
politiske udredning af idrættens økonomi og struktur, hvilket på almindelig dansk betød, at 
det skulle undersøges om idrætten fik for mange penge, om de anvendte deres midler godt 
nok, og om strukturen med 3 hovedidrætsorganisationer var god nok.  
Udredningen viste, at Dansk Firmaidrætsforbund og dens mange foreninger står rigtig 
stærkt i det idrætspolitiske billede, at vi bruger vore midler fornuftigt, og at vi har en niche, 
som de andre ikke har. Dette skyldes ikke mindst Firmaidrættens Erhvervsskoleprojekt, som 
er blevet rost fra alle sider og af flere ministre.  
Frem for alt konkluderede udredningen, at der også fremover er behov for en selvstændig 
idrætsorganisation, der hedder Dansk Firmaidrætsforbund.  
Men alting har en pris, da der skulle findes penge til alternative initiativer, og da der fortsat 

er nedgang i indtægtskilderne fra Danske Spil (Lotto), betyder det, at Dansk Firmaidræts-

forbund kan forvente at modtage ca. 2 millioner kroner mindre i 2015 – et beløb der også 

får betydning for Helsingør Firma Idræt. 

 

Afslutning og tak. 

 

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

overordnede linjer fra året 2014 og lidt fremtidsperspektiver. Beretning for bestyrelsen og 

tidligere udsendte beretning for udvalgene er hermed lagt ud til debat og der kan 

selvfølgelig også drøftes andre emner end de valgte i beretningen. 

 

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 vore 

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, 

samarbejdspartnere, Helsingør kommune, Center for Sundhed, Idræt og Borgerskab, 

Idrætsrådet, Dansk Firmaidrætsforbund, forbundskonsulent Sannie Kalkerup og især 

Helsingør Idrætspark under Helsingør Kommunes Idrætsanlæg, for samarbejdet.   

Særlig tak skal lyde til bestyrelsen og udvalg 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.  
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På bestyrelsens vegne 

Flemming Bech 

formand 


