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REFERAT 
 
Helsingør Firma Idræts repræsentantskabsmøde, torsdag den 27. april 2017 
 
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. 

 
 
Flemming Bech – i det følgende benævnt FB – åbnede repræsentantskabsmødet ved først at  
byde de fremmødte repræsentanter velkommen. Der var en særlig velkomst til de fremmødte 
æresmedlemmer Niels-P. Gregersen, Svend Aage Bødker, Jens Erik Nielsen og Henrik Ekstrand 
samt til repræsentanterne for de associerede foreninger: Helsingør Senior Idræt, Lokalmotion – 
Helsingør og Styrk din Krop. 
 

Ad 1: godkendelse af fremmødte repræsentanter. 
 
Der blev konstateret et fremmøde på 29 repræsentanter, hvoraf 15 var stemmeberettigede. 
 

Ad 2: Valg af dirigent. 
 
Som dirigent valgtes Peter Kirkeby, der konstaterede, at repræsentantskabsmødet med oven-
nævnte 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 udvalgene, som har været tilgængelige på Helsingør Firma Idræts hjemmeside: www. hgfi.dk 
og som han håbede alle fremmødte havde gennemlæst. 
 
Pr. 1. januar 2017 har Helsingør Firma Idræt 4.455 aktivitetsmedlemmer, heraf er 1.125 aktivitets-
medlemmer under 25 år. Et mindre fald på 58 aktivitetsmedlemmer i forhold til sidste år, men dog 
en stigning på 16 aktivitetsmedlemmer under 25 år sammenlignet med året 2015. 
 
Vi er 44 klubber – en nedgang med 4 - i forhold til sidste år. 
 
Regnskabsåret 2016 gav et lille underskud på 6.524 kr. og vores formue/likvide beholdning er på 
274.705 kr. og vor samlede egenkapital – inklusiv værdien af vort aktivitetscenter – er på 2.363.489 
kr.  
 
Vi følger løbende vor økonomi ganske nøje på hvert eneste bestyrelsesmøde og må samtidig 
sande, at ved nuværende aktivitets- og medlemsniveau, vil det på et tidspunkt betyde større og 
større indhug i vort økonomiske råderum år for år. 
 
Derfor har bestyrelsen i 2016 bl. a. fravalgt biospot-reklamen. 

http://www.hgfi.dk/


 
FB nævnte, at Helsingør Firma Idræt fejrer sit 50-års jubilæum lørdag, den 10. juni 2017 ved en 
reception i tiden 13 – 17 i vort aktivitetscenter. 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der består af Claus Mortensen, Vibeke Fagralid, Jon Wulff og 
Jens Erik Nielsen, der er fremkommet med idéer til festligholdelsen, der har et budget på 60.000 kr. 
 
Endvidere er bestyrelsen i dialog med Helsingør Dagblad omkring et 4-siders indlæg, der gerne 
skulle blive udgiftsneutralt ved tegning af annoncer fra vore sponsorer og samarbejdspartnere. 
 
To af vore medlemsklubber - SKBG (Skibsbyggerne) og Helsingør Taxa Sport - har givet tilsagn 
om at fortælle om deres idrætslige oplevelser gennem tiderne, som et supplement til omtalen i 
Helsingør Dagblad. 
 
Vi håber meget på, at vi kan eksponere os selv ved denne jubilæumsomtale. 
 
Der har været mindre besøg af ”bøller” på vore udendørsarealer. Det hænger sikkert sammen med 
en øget overvågning fra naboer og ved hyppige runderinger af medlemmer fra bestyrelsen og 
andre og endvidere den dialog, der har været med ledelsen på de nærliggende uddannelsesinsti-
tutioner. 
 
FB fremhævede - af beretningen fra udvalgene – hovedlinjerne i aktiviteterne: badminton, billard, 
bordtennis, fiskeri, fodbold, petanque og stavgang. Der var også omtale af nytårsmarchen, der 
gennem årene er blevet et tilløbsstykke. 
 
Vi har igen deltaget med hjælpere til Kronborg-stafetten, som giver os en økonomisk indtjening. 
 
Vore to revisorer Per Larsen og Kurt Hansen har efter mange års virke besluttet at fratræde. Per 
Larsen har været revisor fra før 1981 og Kurt Hansen har været revisorsuppleant og siden revisor 
fra 1984 og har i over en menneskealder varetaget dirigentposten på vore repræsentantskabs-
møder. FB takkede de afgående revisorer for deres indsats gennem alle årene og overrakte en 
vingave. 
 
FB takkede afslutningsvis samtlige samarbejdspartnere, sponsorer, Helsingør Kommune, Center 
for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Dansk Firmaidrætsforbund, forbundskonsulent 
Sannie Kalkerup og især Helsingør Idrætspark under Helsingør Kommunes Idrætsanlæg, for 
samarbejdet. 
 
FB fremførte også en tak til bestyrelsen, medlemmer, udvalgsformænd og frivillige ledere m.fl. for 
indsats og engagement i det forløbne år. En særlig tak til afgående bestyrelsesmedlem Jørgen 
Busch Christensen for sin indsats gennem årene. 
 
Der var også tak til Jørgen Kjeldsen, som havde kastet sig ud i den tidskrævende opgave med at få 
konverteret oplysningerne fra den gamle hjemmeside til den nye hjemmeside. Hjemmesiden bliver 
løbende udbygget med relevante oplysninger. 
 
Herefter blev formandens beretning fremlagt til debat.  
 
Der var ingen, der ønskede ordet. 
 
Beretningen blev herefter fremlagt til afstemning og blev enstemmigt godkendt. 
 

Ad 4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 
Regnskabet for året 2016 har også været tilgængeligt på hjemmesiden: www.hgfi.dk 
 
Kasserer Vibeke Fagralid begrænsede sin gennemgang til kun at omfatte resultatopgørelse 
og balance. Hun gav desuden nogle få uddybende forklaringer om årets resultat og enkelte 
regnskabsnoter. 
 
Hun takkede de to afgående revisorer for samarbejdet gennem årene. 



 
Der var en enkelt kommentar fra forsamlingen omkring nedgangen i reklameudgifter og til de to 
større forsikringspræmier under køkkendrift hhv. andel af drift. Vibeke Fagralid uddybede til 
spørgerens tilfredshed.  
 
Der var herudover ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. 
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

Ad 5: HFI´S lederpokal m.v. 
 
Lederpokalen blev ikke uddelt for året 2016, idet der ikke var modtaget forslag, der opfyldte 
kriterierne for tildeling. 
 
Der uddeltes heller ikke øvrige hædersbevisninger. 
 

Ad 6. Indkomne forslag. 
 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

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, der ønskede at fratræde 
f) Revisorsuppleant Bent Hansen 
g) Bestyrelsesmedlem Jørgen Busch Christensen, der ønskede at fratræde. 
h) Revisor Kurt Hansen, der ønskede at fratræde 

 
På repræsentantskabsmødet i 2014 fik formanden og bestyrelse tilslutning og fuldmagt til – fra 
repræsentantskabet – at supplere med indtil 2 personer til bestyrelsen i tilfælde af, at der skulle 
fremkomme egnede emner.  
 
Denne beslutning har bestyrelsen valgt at benytte sig af og på dette repræsentantskabsmøde skal 
der således yderligere vælges: 
 

i) Et nyt bestyrelsesmedlem. 
 
De ovenfor nævnte personer under a – d blev genvalgt med akklamation for en 2-årig periode. 
 
Til revisorposten under e valgtes revisorsuppleant Bent Hansen fra HV Turbo Idrætsforening for 
en 2-årig periode. 
 
Til revisorposten under h valgtes Birgit Overbeck Madsen fra Badmintonklubben af 15. august 
2008 for en 1-årig periode. 
 



Til revisorsuppleantposten under punkt f valgtes Peter Bertram Hansen fra HV Turbo Idræts-
forening for en 2-årig periode. 
 
Til bestyrelsesposten under punkt g valgtes Flemming Sommer fra Helsingør Taxa Sport for en 1-
årig periode. 
 
Til bestyrelsesposten under punkt i valgtes bestyrelsessupleant Henrik Ekstrand fra 
Motionsklubben Pusterummet for en 2-årig periode. 
 
I og med at bestyrelsessuppleanten rykker op i bestyrelsen skulle der også vælges en ny 
bestyrelsessuppleant. 
 
Til denne post valgtes Jørgen Kjeldsen, enkeltmedlem, for en 1-årig periode. 
 

Ad 9: Eventuelt. 
 
FB appellerede til de associerede foreninger om at indgå i vor organisation som et særskilt udvalg, 
idet han erindrede om at associeringsaftalerne udløber med udgangen af indeværende år. 
 
Deres medlemsskare vil også kunne drage fordel af at deltage i de aktiviteter, vi kan tilbyde i 
Helsingør Firma Idræt.  
 
Leif Andersen fra Lokalmotion Helsingør – netop hjemkommet fra et ophold på Lanzarote - fortalte 
om sin oplevelse omkring det at spille padel – en kombination af tennis og squash – der spilles 
som double.  Det kunne være en mulig aktivitet – men indrømmede dog, at det krævede noget 
plads samt nogle høje afspærringer i glas eller lignende.  
 
Der findes padel-baner flere steder i Danmark bl.a. i og ved Grøndal MultiCenter på Hvidkildevej i 
København. 
 
FB rettede herefter en tak til de fremmødte repræsentanter og øvrige deltagere samt til dirigenten 
for god styring af repræsentantskabsmødet. 
 
Dirigenten afsluttede herefter den officielle del af repræsentantskabsmødet og takkede for god ro 
og orden. 
 
Den, 1. maj 2017 
 
Jens Erik Nielsen 
Referent 
 


