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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 

 Beretninger fra udvalg. 

 

 

I året 2014 har der været stor aktivitet både på lokalt plan og på landsplan.  

 

IDRÆTSAFDELINGEN (Ansvarlig: Kim Laustrup). 

 

Idrætsgrene 2014 

Detaljerne om de enkelte idrætsgrenes aktiviteter fremgår af udvalgenes bidrag til 

beretningen nedenfor. 

I 2014 har der været aktiviteter i badminton, billard, bordtennis, fiskeri, fodbold, petanque, 

stavgang og zumba. Der har ikke været aktiviteter i bowling og dart. 

Vi håber at få dart på programmet i 2015 – så kom ud af busken. Vi har faciliteterne, men 

mangler deltagerne. 

Idrætterne kan følges på Helsingør Firma Idræts hjemmeside: www.hgfi.dk 

Sundhed på erhvervsskolerne og firmaidrættens kontakt til Erhvervsskolen Nordsjælland 

fortsatte i 2014. 

Til sidst en stor tak til samtlige idrætsudvalg for det store arbejde, der er udført i 2014. 

Uden jer ingen Helsingør Firma Idræt. 

  

Badminton (Ansvarlig: Svend Erik Pedersen). 

Udvalget består fortsat af fire personer, formand Svend Erik Pedersen, Jørgen Kjeldsen, 

Carsten Bauer og Flemming Bech. 

http://www.hgfi.dk/
http://www.hgfi.dk/
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Badmintonspillerne holder - som altid - til i den dejlige, men også meget gamle badminton-

hal på Nordre Strandvej. Den perfekte opholdsstue med udsigt til ”kamparenaen” og det 

afgiftsfrie brug af køkkenfaciliteterne afhjælper en del på, at faciliteterne ikke er helt 

moderne. Hallens herrebaderum har fået en tiltrængt renovering og der er kommet ny 

opvaskemaskine i køkkenet. I forrige sæson fik hallen nyt gulv og der blev malet i hallen til 

den helt store guldmedalje, så til trods for hallens alder, er den nu i ”rigtig god form”. Stor 

tak til Helsingør Idrætspark for disse dejlige tiltag.  

I mange år har det været Tordenskjolds soldater som deltog i turneringerne og som er gået 

fra at være fra senior til ”superveteran”. Men nu viser det sig glædeligt, at der er kommet 

nye til og en fast kerne har gjort A-rækken til en virkelig stærk og spændende række, som i 

de gode gamle dage, hvor alt først blev afgjort på den sidste spilledag. 

  

Et stort ønske er dog stadigt at få tilmeldinger fra damesiden, så der atter kan afvikles 

mixdouble. Alle medlemmer af HFI kan deltage, også dem som træner på bl.a. skolerne.  

Hvorfor ikke komme ud og prøve kræfter med andre? Badmintonudvalget gør meget ud af, 

at man spiller mod nogle på nogenlunde samme niveau i rækkerne A, B og C.  

Træningstiderne i Badmintonhallen har som i mange år været onsdag og fredag aften samt 

lørdag morgen. 

Resultater. 

 Den løbende turnering blev afviklet i 3 herredouble-puljer over 4 søndage 
10.11.2013, 24.11.2013, 19.1.2014 og 16.3.2014. Vinderen af den stærkeste pulje 
blev Erik Christensen, Danske Bank, og Michael Reib, enkeltmedlem.  
Den sidste turneringsrunde blev på vanlig vis afsluttet med pizza og præmieuddeling. 
Placeringerne kan ses på www.hgfi.dk. 
 

 Helsingør Mesterskab den 6.4.2014 blev afviklet med 2 herredouble-puljer, en 
mindre i forhold til sidste år og også i år desværre uden mix-række. Den stærkeste 
herredoublerække blev vundet af Erik Christensen, Danske Bank og Michael Reib, 
enkeltmedlem. Disse to kan nu kalde sig ”The Double Gold”, idet de også vandt den 
løbende turnering i den stærkeste række. Godt gået. Placeringerne kan ses på 
www.hgfi.dk. 
 

 DM badminton i Fredericia den 8.4 - 9.4.2014. 
Vi fik en fantastisk præmiehøst og hele 3 mesterskaber af den fineste karat. 
Mesterskabet, som i år har skiftet navn til Firmaidræt Open og også turneringsform fra 
at afvikle en idrætsgren til hele tolv forskellige idrætsgrene under samme ”tag”. 
Lørdag aften blev der med stor succes afholdt en stor aftenfest i en dobbelt-hal, hvor de 
mange deltagere mødtes på kryds og tværs af idrætsgrenene. Det nye turneringskoncept 
muliggør, at et hold f.eks. kan deltage i en idrætsgren lørdag og en anden søndag. 

http://www.hgfi.dk/
http://www.hgfi.dk/
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Som de sidste mange år blev Flemming Bech fra Motionsklubben Pusterummet (fusion 
mellem Muskelfryd og MK70), atter danmarksmester og denne gang for tolvte år i træk. 
Torben Berthelsen, Adm. El-Tech, og Kennet Mathiasen, enkeltmedlem, vandt både i 
double- og holdturneringen. Tillykke. 
DM-resultater: Nr. 1. herresingle +45: Flemming Bech, MK Pusterummet, - nr. 2: 
Flemming Lindenskov, RKJ – nr. 3: Klaus Johansson, RKJ 
Nr. 1. herredouble +35/45: Kenneth Mathiasen, enkeltmedlem, og Torben Berthelsen, 
Adm El-Tech.  
nr. 3: Flemming Bech, MK Pusterummet, Flemming Lindenskov, RKJ 
Nr. 1. hold: Michael Reib, enkeltmedlem, Erik Christensen, Danske Bank, Torben 
Berthelsen, Adm El-Tech, Kennet Mathiasen, enkeltmedlem. Nr.3 hold: Flemming Bech, 
MK Pusterummet, Flemming Lindenskov, RKJ, Klaus Johansson, RKJ, og Thomas Pihl, RKJ 
 
Mesterskaberne 2015 er afvikles på Mors den 21. – 22. marts 2015. Det bliver noget af 
en køretur fra Helsingør, så der må køres hjemmefra fredag aften mod normalt lørdag 
morgen. Der er dog 8 tilmeldte fra Helsingør, som i skrivende stund ikke kommer af sted, 
idet både bordtennis og badminton blevet aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. Helt uhørt, når 
man tænker tilbage på bl.a. badmintonfester med 500 deltagere. Årsagen til aflysningen 
skyldes helt sikkert, at mesterskaberne ikke bliver afviklet som normalt – et mere 
centralt sted i landet. Det er bestemt stof til eftertanke for vores forbund! 
 

Udvalget ønsker alle stort tillykke med de flotte resultater 2013-14. 

Billard (Ansvarlig: Ørn Simonsen). 
 
Året startede, som tidligere, med en lille skomagerturnering. 
 
Vi har i denne sæson spillet de sædvanlige turneringer, men må se i øjnene, at vi bliver 
færre og færre spillere. Gamle spillere holder op og der kommer sjældent nye til. Det ser 
desuden ud som om Helsingør Sports Billard Klub med sine nye og fine lokaler på Gefionsvej 
har tiltrukket nogle af vore spillere. 
 
Vi tilmeldte et hold bestående af Jesper M. Larsen og Erik Neiiendam samt Jannie, Tommy 
og René Verting til Kystturneringen. De startede i 2. division, som de blev vindere af. Og når 
turneringen om kort tid er færdigspillet, slutter de i midten af 1. division. 
 
De har for i øvrigt trukket et par nye spillere til HFI. Det skal de have ros for. 
 
Til stafetturneringen, som afvikles i øjeblikket, er der i år også så få tilmeldinger, at der igen 
er lavet en handicapturnering, hvor 1. og 2. division spiller mod hinanden – med forskellige 
distancer. 
 



4 
 

Udvalget består udover undertegnede af Flemming Stege, Jannie og Tommy Verting, som 
jeg vil takke for en fin indsats og et godt samarbejde. Desuden har Erik Neiiendam lovet at 
træde til og assistere med registrering af resultater. 
 
Jeg havde meddelt udvalget, at jeg ville stoppe som formand med udgangen af denne 
sæson, men udvalgsmedlemmerne er fremkommet med nogle konstruktive forslag til en 
anden arbejdsfordeling. Jeg har derfor besluttet at blive på posten. 
 
Bordtennis (Ansvarlig: Jan Thomsen). 

 

Turneringen 2013/14 blev spillet med 6 hold af 3 spillere - en tilbagegang på 1 hold.  Der er 

holdt tre klubstævner i lokalerne på Løvdalsskolen - to af dem med efterfølgende spisning i 

HFI centret på Hymersvej med hjælp fra Doris Hansen i køkkenet. Ved hvert stævne var der 

ca. 12 deltagere 

Resultat af den løbende turnering efter sidste runde 25/3 2014 blev: 

1. Kosan Teknova Sport 

2. Helsingør Vognmandsforretning  

3. Stability 

Vi startede sæsonen 2014/2015 op med træning fra den første tirsdag i september til vi 

begyndte den løbende turnering tirsdag den 7. oktober. Med 6 hold af 3 mand.  

Vi er meget glade for lokalerne på Løvdalsskolen, som vi må bruge tirsdag aften hele 

vinterhalvåret.  

 Til sidst en tak til alle i bestyrelsen i HFI for den hjælp og opbakning jeg altid bliver mødt 

med.  

Bowling (Ansvarlig: Jane Schiellerup). 

Ingen aktivitet i 2014. 
 
Fiskeri (Ansvarlig: Peer Gertsen). 
 
Der er blevet afviklet 7 fisketure på Øresund i 2014. På turen i december blev der serveret 

”udvidet morgenmad” med små skarpe. Fangsterne har igen i år været lidt svingende og 

vejret har været pænt.  En enkelt gang fik vi dog en gyngetur af de større. Der har i 2014 

ikke været den helt store tilslutning fra firmaidrættens medlemsskare. 

 

Fodbold (Ansvarlig: Kim Laustrup). 
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Igen i år spillede vi både 7-mands og 5-mands fodbold. I 7-mands fodbold var der til sidst 4 
hold som fuldførte turneringen. Det er nedslående med alle de afbud og hold som tilmelder 
sig, for så at melde fra igen. Helsingør Politi’s IF vandt rækken. 
  
På oldboys-siden var der 9 hold tilmeldt og turneringen kørte fint. Her vandt Skibsbyggerne 
med Coloplast Sport & Motion som nr. 2. 
  
Der var ikke nok tilmeldte hold til at gennemføre en indendørsturnering i 2014. 
  
Tak til dommerne og Svend Aage Bødker, webmaster, for hjælp. 
 

Petanque (Ansvarlig: Grethe Kirkeby). 

Petanqueafdelingen har haft et rigtigt godt med år med et stort og stabilt fremmøde på 
onsdage. 
Petanqueafdelingen har i dag 16 medlemmer, vi mistede 5 medlemmer i 2014 - til gengæld 
kom der 5 nye, så vi har holdt status quo.  
Vi har en forventning om, at vi i 2015 får yderligere en fremgang på 25 %. 
 
Petanqueafdelingen sætter det sociale samvær højt, hvilket har medført, at der hen over 
sommeren arrangeres grillaften eller lignende i forbindelse med en spilleaften. 
 
I 2013 henlagde vi en spilleaften til Helsingør Vandrehjems petanquebaner og i 2014 
henlagde vi en spilleaften i haveforeningen HF Pindemosen. 
Vi håber på den måde at udbrede kendskabet til HFI rundt om i kommunen. Det kunne - i 
den forbindelse - være en god idé med en "rul-op-reklame" eller reklame-fane, der kunne 
medbringes og opstilles ved sådanne arrangementer.  
 
Vi afsluttede sæsonen med et socialt arrangement og præmieoverrækkelse, hvor vinderne 
af rødvinsturneringen fik deres præmier overrakt, heriblandt Claus Mortensen, Grethe 
Kirkeby og Sussi Bøgh Larsen. 
 

Stavgang (Ansvarlig: Susanne Bødker) 

Det går frem og tilbage med medlemstallet. Ved årets slutning var der 44 medlemmer – 
desværre 20 medlemmer mindre end sidste år – uf, det er mange! 
Vi går både mandag og torsdag fra kl. 10 til 12 i 3 hold, alt efter hvor mange, der møder op 
– ca. 15 deltagere pr. gang. 
 
Årets første arrangement gik til Gurre sø på anemonetur med medbragt kaffe og kage. Der 
deltog 19 stavgængere som hyggede sig nogle timer. 
 
I 2014 fejrede vi vort 10 års jubilæum og vi undlod derfor at holde det traditionelle 
sommerarrangement. Vi afholdt jubilæumsfesten i caféen i Hammermøllen med de 
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smukke, naturskønne omgivelser den 29. juni.  Traktementet var godt, men det haltede lidt 
med betjeningen og der manglede både det ene og det andet til sidst. Synd for de 
deltagere, der kom lidt senere. 
 
Juli måned holdes fri fra min side, men der er dog stadig medlemmer, der kommer og går 
deres tur hver mandag og torsdag. 
 
Det sidste arrangement var julehyggen som foregik i aktivitetscenteret den 1. december 
med 29 deltagere. Vi købte smørrebrød for egen regning. I år var det fra Kvickly i 
Stjernegade, hvilket var et godt valg - det var rigtig lækkert!  Bagefter var der gløgg og 
æbleskiver som Firmaidrætten var vært ved og dertil også svenske pepperkaker, som var 
købt for resten af pengene fra smørrebrødet. 
Som vi plejer, var der også gavebytteri med medbragte gaver. Alt i alt en rigtig dejlig 
eftermiddag.    
 
Zumba (Ansvarlig: Flemming Bech – Instruktør: Jette Kronborg/Silja Weihager). 

Holdet har nu kørt i 4 år i samarbejde med Helsingør Kommunes Motionsklub Pusterum-

met. Idéen med at køre en idræt i fællesskab med en anden forening og dermed også deles 

om udgifter til især instruktørudgifterne er faktisk rigtig god, når der skal startes en ny 

aktivitet op eller der ikke er deltagere nok til at et hold kan køre. Holdets mangeårige 

instruktør Jette Kronborg stoppede april 2014 og en ny instruktør, Silja Weihager, trådte til 

fra september 2014. I de forrige sæsoner april-september har der været tilmeldt ca. 30-40 

deltagere, hvoraf højst 5 har været fra firmaidrætten.  I indeværende sæson 2014-15 på 

onsdage i den lille sal på Borupgårdskolen har Silja måtte aflyse flere gange p.g.a. for få 

tilmeldte. I skrivende stund er der ingen deltagere fra firmaidrætten. Det har derfor 

desværre været ”op ad bakke” for vores nye instruktør. Konklusionen må umiddelbart 

være, at vi må udvise såkaldt ”rettidig omhu” med hensyn til fornuft og økonomi og derfor 

desværre nedlægge holdet fra den næste sæson 2015-16. 

Kort om den ellers spændende aktivitet: 

Zumba/Stram-op holdet har kørt med ½ times zumba og herefter ½ times stram-op, hvor 

alle muskelgrupper er blevet trænet under lyden til musik med gang i den. Både zumba- og 

stram-op-delen har kørt på flere niveauer således, at alle har kunnet være med.  

 
Nytårsmarch (Ansvarlig: Johnny Søndergaard, Kurt Bannerhoff og Claus Mortensen) 
 

Skal da lige love for at der var mange, 85 personer mødt op til vores snart traditionelle 

Nytårsmarch 01-01-2015 kl. 1300. 

Forinden havde Kurt, Johnny og Claus lavet de indledende øvelser, opsat bingoplader i 

skoven og handlet ind til deltagernes forplejning. Efter at Claus havde fundet pølsekoger og 
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brødrister (det skulle da prøves) blev man enige om at skifte den sædvanlige menu ”gløgg 

og æbleskiver” ud med røde pølser med tilbehør. Se det var dæleme en succes - alle 

deltagere syntes godt om skiftet og omsætningen var i top. 

De fremmødte havde en dejlig tur og humøret var højt på den 5 km lange rute og vejret var 

bestemt med os. Som forplejning undervejs havde Lisbeth Mortensen lavet varm kakao og 

kaffe, som Johnny med generøs hånd serverede på halvvejen. 

Vi havde fået hjælp af Hjerteforeningen til et nyt skovbingo i år, så deltagerne ikke allerede 

ved køb af plade kunne se om de havde vundet. Dejligt at Hjerteforeningen ville hjælpe os. 

Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at donere 500 kr. til Hjerteforeningen som tak for 

hjælpen. Vi takker formand Flemming Bech for indsatsen med salg af bingoplader. 

Arbejdsgruppen ser lyst på fremtidige arrangementer grundet det store deltagerantal som 

nok kan tilskrives mund til mund-metoden samt lokalavisernes velvilje til at omtale nytårs-

marchen. 

 
Sekretær – post og Facebook (Ansvarlig: Jørgen Busch Christensen) 
 

Ind og udgående post. Modtaget e-post på hgfi@hgfi.dk er løbende fordelt. Videre er 

Helsingør Firma Idræts indbydelser og udsendelser fra bestyrelse og udvalg løbende fordelt 

til klubber, enkeltmedlemmer og bestyrelse. 

Helsingør Firmaidræts Facebook-side er løbende i tilfældig rækkefølge blevet opdateret 

med nyheder såsom Helsingør Firma Idræts indbydelser til de forskellige idrætter, bio- spot, 

tæl skridt kampagne, nytårsmarch, Firmaidræt Open, Xtreme Mandehørm, sund-hedstiltag, 

kursustilbud fra IRH/ISU og HSU, SportsGalla og andre lokale, regionale og landsdækkende 

firmaidrætsnyheder. 

Medlemregistrering 

Medlemskartoteket i Supernova online er blevet opdateret. Indberetning af 

medlemstallene i CentraltForeningsRegister (CFR) og til Helsingør kommune er foretaget. 

HFI’s hjemmeside (Ansvarlig: Svend Aage Bødker). 
 
Helsingør Firma Idræt havde tilsluttet sig en ordning med tilmelding og betaling med DAN-
KORT via hjemmesiden med virkning fra 1. januar 2013.  
Ordningen er nu ændret lidt, idet betaling med DANKORT er slettet, da der nu kun udskrives 

en faktura, som betales via bank (Netbank).  

Det er også blevet nemmere at tilmelde sig til billard i enkeltmands og stafetturneringen for 

firmaer/klubber, da der kan tilmeldes både 1 hold og 2 hold. 

mailto:hgfi@hgfi.dk
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Men ellers har hjemmesiden fået rosende ord med på vejen. Det er en fin og let tilgængelig 

hjemmeside – nem at finde rundt i uden alt for mange klik. Hjemmesiden bliver løbende 

vedligeholdt og udbygget. 

Under fanebladet: Foreningen – her findes alt relevant materiale om foreningen, såsom 
referater, oversigter med bestyrelse og udvalg samt relevante blanketter. 
 
Vi vil gerne opfordre alle HFI-interesserede til at tilmelde sig vort NYHEDSBREV for på 

denne måde at få tilsendt invitationer og nyhedsmeddelelser automatisk. Tilmelding 

foretages via vores hjemmeside www.hgfi.dk. Klik øverst til højre på: klik på nyhedsbrev og 

indtast e-mailadresse og afkryds de emner, som man ønsker at få nyheder om. 

Jeg sørger endvidere for vedligeholdelse af PC’eren i aktivitetscenteret ligesom tavlen med 

medlemsklubber, bestyrelse, udvalg samt hæderstegn ajourføres. 

Bygninger, inden- og udendørs arealer samt køkkendrift (Ansvarlig: Kurt Bannerhoff). 

Bestyrelsen fik ved sidste repræsentantskabsmøde godkendelse til at supplere antallet af 

bestyrelsesmedlemmer, såfremt man fandt det nødvendigt og kunne finde en person, der 

var interesseret i at træde ind og give en hjælpende hånd. 

Det betød, at man henvendte sig til mig og spurgte om jeg havde lyst til at hjælpe, nu da jeg 

alligevel var gået på pension og alligevel ikke vidste, hvad jeg skulle få dagen til at gå med, 

så jeg sagde ja til hjælpe og genindtræde i bestyrelsen. 

Efter et møde med bestyrelsen blev det besluttet, at jeg skulle overtage jobbet som 

centerudvalgsformand og at Claus Mortensen skulle overtage næstformandsposten, men 

samtidig være mig behjælpelig med centeret, når der var behov for det.   

Det har faktisk fungeret rigtigt godt og Claus har nok været mere på end jeg selv har, idet 

det er ham, der har adgang til store maskiner m.m., men ellers har vi i øvrigt et fantastisk 

samarbejde. 

Desværre har vi haft en hel del problemer med 1 – 2 grupper unge mennesker, som 

pludselig kom og indtog vores petanquebane og borde/bænke under halvtaget ved vores 

grillområde. Det betød, at vi måtte alliere os med naboerne, som lovede at ringe til os, når 

der var fest og ballade på arealerne. Det lykkedes med politiets hjælp at indfange nogle 

unge mennesker en søndag aften omkring kl. 23.00 og politiets tilstedeværelse gjorde, at de 

blev registreret med navn og adresse. De bedyrede i øvrigt, at det ”overhovedet” ikke var 

dem, som havde spraymalet på væggen ind mod dartlokalet, men – men – men. Selv om vi i 

længere tid havde samlet tomme flasker og andre ting sammen, som de unge havde 

efterladt ville de ikke gå til bekendelse. Efterfølgende havde jeg en konfrontation med en 

anden gruppe unge, som var noget truende, indtil det gik op for dem, at jeg kendte 
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navnene på et par stykker af dem. Lige nu besøges vores centerområde af endnu en lille 

gruppe unge knægte, som hygger sig med at sidde på bordene og ryge hash og spytte noget 

så grusomt på fliserne. Det er en naturlig følge af at ryge hash og fliserne kan da heldigvis 

renses inden vi starter petanquesæsonen op. SSP-gruppen ved Helsingør kommune er 

orienteret. 

Som følge af disse episoder har vi valgt ikke at rense væggen og kun fjerne det værste affald 

ved petanquebanen. Desuden har jeg fjernet pærerne fra skotlamperne og afbrudt 

muligheden for at tænde lyset under taget. Alt dette for at gøre det så lidt attraktivt som 

muligt – for uvedkommende - at tage ophold under halvtaget.  

Claus og jeg har en teori om, at det er en bestemt 10. klasse, som har fundet et sted at 

være og at de er flyttet fra petanquebanen ved Helsingør-hallen og over til os. Vi håber på, 

at når disse utilpassede unge er færdig med 10. klassen vil vores problemer høre op. Vi får 

at se, men det ville være dejligt, hvis de forsvandt. 

Der er en del opgaver, som skal løses her til foråret og det gælder både ude og inde, men 

heldigvis har både Hans Svendsen og Bente Jensen givet udtryk for, at de gerne vil supplere 

centerudvalget og med de personer, som i forvejen er i udvalget, ser det rigtigt godt ud og 

vi skulle kunne klare en ordentlig forårsrengøring på en dato, som meldes ud ved 

repræsentantskabsmødet. 

Køkkenet hører pr. tradition også under centerudvalget, eller rettere sagt gjorde, idet Doris 

Hansen er holdt op efter mange - mange års tjeneste der. En kæmpe tak til Doris for sin 

indsats - men der kommer helt sikkert noget ros andre steder fra - men tak alligevel. 

Nu er det således, at køkkenet er ALLES ansvar og det betyder, at såfremt der ikke er 

personale i køkkenet på en billardaften eller en anden aften, ja så må man klare sig uden og 

de ansvarlige for billard eller hvem det nu er, der har nøgle til køkkenet, må sørge for salg. I 

sidste ende kan man gøre brug af automaten, som man kan tænde, når man ankommer og 

slukke inden man forlader bygningen. 

Derfor skal man ikke mere slå ind på kassen, men lægge pengene i kassen uden at slå det 

ind på en bon. Det er da nemt og langt de fleste vil kunne klare opgaven. 

Steen Sabroe Jensen har dog tilbudt og fået jobbet som ”uddeler”, når der spilles billard. 

Tak for det Steen. Imidlertid kan Steen få forfald og så gælder reglen, som jeg har beskrevet 

ovenfor. 

Det samme gælder når der mangler toiletpapir eller papirhåndklæder. Så må man bevæge 

sig ud på lageret og finde nogle nye ruller. Kan man ikke komme til at putte rullen ind i 

rulleholderen, så placerer man blot rullen ved siden af og når en eller anden fra bestyrelsen 



10 
 

eller andre med nøgler til køkkenet (hvor nøglen til rulleholderne ligger) kommer forbi, så 

sørger de for at rullen kommer derind, hvor rullen skal være. 

Hvis man konstaterer andre fejl eller mangler, som man ikke selv kan klare, er man 

velkommen til at lægge en seddel eller ringe til mig (tlf. 30 13 05 63), så sørger jeg for at 

løse problemet.  

Hvis man i øvrigt har forslag eller idéer til forbedring eller forandring af vores lokaler eller 

udendørsfaciliteter, så kom frem med dem. Det kunne jo være, at vi lyttede til forslagene 

og måske endda fulgte dem. 

Tak til bestyrelse og centerudvalg for samarbejdet i året, der er gået. 

 


