
 

 

 

REFERAT: 

 

Helsingør Firma Idræts repræsentantskabsmøde torsdag den 14. april 2016 

 

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 og bød de 

fremmødte repræsentanter velkommen. Videre var der særlig velkomst til nye ansigter fra 

petanque og stavgang, som var mødt talstærkt op og de fremmødte æresmedlemmer, Henrik 

Ekstand, Jens Erik Nielsen, Svend Aage Bødker og Flemming Rønne. 

 

 

Ad 1: Godkendelse af fremmødte repræsentanter 

 
Der blev konstateret et fremmøde på 15 stemmeberettigede repræsentanter. I alt 20 

medlemmer samt fire æresmedlemmer, Henrik Ekstand, Jens Erik Nielsen, Svend Aage 

Bødker og Flemming Rønne. 

 

Videre mindedes vi og holdt et minuts stilhed for Jørgen Hansen, billardudvalgsmedlem død i 

2015, Erik Neiiendam, billardudvalgsmedlem død 18.marts 2016 og Bendt Petersen, tidligere 

bordtennisudvalgsformand og billardudvalgsformand død 5. april 2016. 

   

Ad 2: Valg af dirigent 

 
Som dirigent valgtes Kurt Hansen, der konstaterede, at repræsentantskabsmødet med 

ovennævnte dagsorden var lovligt indvarslet. 

 

 

 



Ad 3: Beretning fra bestyrelse og udvalg  

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

beretning fra udvalg, som har været tilgængelig på Helsingør Firma Idræts hjemmeside 

www.hgfi.dk . 

 

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

udvalg. Fra bestyrelsesberetningen fremhævedes: 

Pr. 1. januar 2016 har Helsingør Firma Idræt 4.513 aktivitetsmedlemmer og 48 klubber 

 

FB fremhævede i sin mundtlige beretning fra bestyrelsen, at lokalt fik vi et mindre godt 

regnskabsresultatet på – 197.997 kr. som hovedsagelig skyldes at vi havde fået udbetalt for 

meget i medlemstilskud fra kommunen, og som nu har betydet en større efterregulering af  

tilskuddet fra kommunen vedrørende Erhvervsskoleelever for 2013 og 2014, ligesom vi har 

haft store udgifter vedrørende aktivitetshuset.  

 

Lokalt er der åbnet for yderligere aktiviteter og samarbejder. Der er søsat PR-aktiviteter 

såsom – sponsor i FC Helsingør, biospot, Kronborg-stafet, hvor vi hjælper til med 

arrangementet og nytårsmarchen nu med rigtig stor deltagelse samt overvejelser om tiltag 

med krolf sammen med de associerede foreninger,  

Vi har optaget instruktører og ledere fra klubben The Sports Society. Vores foreningshus  

har været plaget af bøller.  

Vi har lokalt rigtig gode faciliteter og omgivelser, som vi sammen må prøve at tiltrække 

interesserede idrætsudøvere til. 

 

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

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

samt stævneplanner. På landsplan deltager vi i regions- og landsdelsmøder. Endvidere indgår 

FB fortsat i foreningsudvalget i Dansk Firmaidrætsforbund.  

FB eftersøgte større brug af aktivitetscentret. FB nævnte at vores retningslinier om 

værdigrundlag og politikker, retningslinier for udvalg og retningslinier for anvendelse af 

aktivitetscentret fungerer fint og er et godt værktøj for nye medlemmer. 

FB nævnte også at Helsingør Firma Idræt har 50 års jubilæum mandag den 12-06 2017.  

Først og fremmest vil der blive satset på en reception og efterfølgende fest lørdag den 10-06 

2017.  

Claus, Jørgen og Jens Erik udgør jubilæumsudvalget. Jubilæumsudvalget modtager rigtig 

gerne gode forslag og tilsagn fra andre som ønsker at hjælpe som ad-hoc deltagere i udvalget. 

 

FB fremhævede fra beretningerne fra udvalgene og aktiviteterne hovedlinierne fra det 

forgangne år indenfor badminton, billard, bordtennis, fiskeri, fodbold, petanque og stavgang, 

nytårsmarch, nyheder, Facebook, hjemmeside, centerudvalget samt køkkenforhold. 

 

FB takkede afslutningsvis samtlige samarbejdspartnere, kommune, idrætsparken, forbund, 

udvalg og udvalgsmedlemmer samt bestyrelse. 

Debat om beretningerne: Der var ingen som her ønskede ordet. Der var således ingen debat.   

Beretningerne blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt. 

 

 

http://www.hgfi.dk/


Ad 4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

 
Regnskabet for året 2015 har også været tilgængelig på hjemmesiden: www.hgfi.dk . 

Kasserer Vibeke Fagralid takkede de forskellige som havde hjulpet med at få udarbejdet 

regnskabet og gav nogle få uddybende forklaringer om årets resultat og de forskellige 

regnskabsnoter.  

Der var derudover ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Ad 5: HFI`s lederpokal m.v. 
 

Lederpokalen blev tildelt badmintonudvalgsmedlem Carsten Bauer. Carsten er meget aktiv 

omkring firmabadminton. Aktiv i sin egen firmaklub HV-Turbo, En rigtig gentleman.  

Alles ven. En rigtig god idrætsven og idrætsleder. 

 

Videre blev der tildelt to hæderskrus for mindst 10 år god gerning i Helsingør Firma Idræt. 

Modtagerne her var: Jørgen Busch Christensen og Peer Gertsen. 

 

Ad 6: Behandling af indkomne forslag 

 
Der var ikke nogen forslag. Hverken bestyrelsen eller nogen andre havde fremsat forslag. 

Der blev således ikke behandlet noget under dette punkt. 

 

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, kasserer Vibeke Fagralid 

b. bestyrelsesmedlem, Jørgen Busch Christensen 

c. bestyrelsesmedlem Claus Mortensen 

d. bestyrelsessuppleant Henrik Ekstrand  

e. revisor Kurt Hansen 

 

De ovenfor nævnte personer under a-e blev alle genvalgt for en to-årig periode med 

akklamation. 

 

http://www.hgfi.dk/


Ad 9: Eventuelt 
 

FB rettede en særlig og stor tak til Svend Aage og Susanne Bødker for deres store og 

mangeårige engagement i firmaidrætten. Svend Aage har på det seneste været ansvarlig for 

hjemmesiden og reklamerne i billardlokalet og Susanne har været formand for stavgangs-

udvalget. 

Begge har nu valgt at gå på firmaidrætspension. En ærgerlig, men forståelig beslutning. 

Svend Aage har opnået at få næsten al den hæder man kan få i Dansk Firmaidrætsforbund  

og er nu optaget i Veteranklubben i Dansk Firmaidrætsforbund.  

Vi i Helsingør Firma Idræt ønsker både Svend Aage og Susanne rigtig god vind. 

 

Flemming Rønne omtalte at mange af de store klubber er gået tilbage i medlemstal. 

Deltagelsen i aktiviteterne er også gået tilbage. Opfordrede til at tænke utraditionelt.  

 

Kurt Bannerhoff omtalte situationerne, hvor vi har været plaget af bøller ved vores 

foreningshus. Der er nu etableret overvågning og alarmer ved vores foreningshus. 

En særlig tak til Vibsen og Leif. 

 

Omkring administrativt foreningsarbejde, medlemsregistrering og møder med kommunen. 

En særlig tak til Jens Erik. 

 

FB rettede herefter en tak til de fremmødte repræsentanter og deltagere samt til dirigenten 

for god ledelse af repræsentantskabsmødet. 

Dirigenten afsluttede herefter den officielle del af mødet og takkede for god ro og orden. 

 

 

21-04 2016/jbc 

 

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

 


