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REFERAT 
 
Helsingør Firma Idræts repræsentantskabsmøde onsdag den 9. september 2020, 
som blev flyttet fra 23. april 2020 p.g.a. COVID-19. 
 
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 med velkomst til 
fremmødte repræsentanter. Der var en særlig velkomst til fremmødte æresmedlemmer samt til 
udviklingskonsulent Rikke Line Klockars-Jensen fra Dansk Firmaidrætsforbund. 
Svend Aage Bødker, som afgik ved døden den 8. april 2020 blev mindet af forsamling med et 
minuts stilhed.  
 
Ad 1: godkendelse af fremmødte repræsentanter. 
Der blev konstateret et fremmøde på 21 repræsentanter, hvoraf 17 var stemmeberettigede. 
 
Ad 2: Valg af dirigent. 
Som dirigent valgtes Bent 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 udvalgene, som har været tilgængelige på Helsingør Firma Idræts hjemmeside: www.hgfi.dk 
og som han håbede, at alle fremmødte havde gennemlæst. 
 
Helsingør Firma Idræt medlemstal pr. 31.12.2019: 3.759 aktivitetsmedlemmer, heraf er 581 
aktivitets-medlemmer under 25 år. En nedgang på 690 aktivitetsmedlemmer og heraf et fald på 195 
aktivitetsmedlemmer under 25 år i forhold til forrige år.  
Nedgangen skyldes især dalende elevtal på Erhvervsskolen Nordsjælland og to tidligere 
associerede foreninger Helsingør Senior Idræt og Styrk din Krop har forladt os. 
Vores tidligere associerede forening Helsingør Lokal Motion med badmintonspillere og svømmere 
har meldt sig ind. Vi glæder os og ser frem til et frugtbart og godt samarbejde.  
 
Vi var 44 klubber (2018: 46 klubber). 
 
Regnskabsåret 2019 gav et overskud på 33.386 kr. og vores formue/likvide beholdning er på 
328.013 kr. og vor samlede egenkapital - inklusiv værdien af aktivitetscenter - er på 2.372.320 kr.  
 
I 2019 havde vi stort set ingen store udgifter. Det vil ikke gentage sig for 2020 p.g.a. nyt fyr, nye 
lamper til dart, ny el-tavle og separat elvarme i billardbordene samt ny petanquebane.  
Derudover trænger vores aktivitetshus til nyt ventilationsanlæg, maling af vindskeder og nyt tag 
over terrassen. 
 

http://www.hgfi.dk/
http://www.hgfi.dk/


Vi følger løbende vor økonomi ganske nøje på hvert eneste bestyrelsesmøde og må erkende, at 
ved nuværende og dalende aktivitets- og medlemsniveau, vil det på trods af det gode regnskab 
2019 på et tidspunkt betyde større og større indhug i vort økonomiske råderum år for år. 
 
Vore indtægtsgivende og aflyste arrangementer i 2020 p.g.a. COVID-19 krisen er heldigvis og 
glædeligt blevet dækket af folketingets hjælpepakke via vores eget forbund. 
 
Vi følger fortsat nøje byggeriet af det nye fodboldstadion og den senere flytning af 
Badminton-Hallen, hvor vi er bekymret for at kunne fastholde vore nuværende gode haltider. 
 
Vi har endnu ikke modtaget endeligt svar fra Helsingør kommune på vor henvendelse omkring en 
mulig overtagelse/generhvervelse af vores gamle bygning på Løvdalsvej. Helsingør kommune har 
nu tildelt lokaler til Kronborg Knights, billard- og cykelklubben. Herudover har som bekendt 
Helsingør Bordtennisklub også til huse her. Vi må derfor erkende, at løbet desværre er kørt og der 
ikke er plads til os.  
 
Frivillige hænder er ikke ligefrem en hyldevare hos os. Vi efterlyser derfor nye ansigter og idéer til, 
hvordan vi kan fastholde og udvikle Helsingør Firma Idræt. Vi mangler også hænder til registrering 
af Kollegamotion, som vil give os en indtægt på ca. 10 kr. pr. registreret medlem.  
 
FB fremhævede - af beretningen fra udvalgene – hovedlinjerne i aktiviteterne: badminton, billard, 
bordtennis, fiskeri, fodbold, petanque og stavgang. Der var også omtale af nytårsmarchen og 
overtagelsen af Julemærkmarchen, som begge var en succes.  
 
Vi deltog ikke i år 2019 med hjælpere til Kronborg-stafetten og DTU-event i Hørsholm, som var 
aflyst p.g.a. COVID-19 krisen. Men som tidligere nævnt har vi glædeligt fået dækket indtægtstabet 
via en såkaldt ”Hjælpepakken”.  
 
Husk at vi gerne udlåner floorballmål og –stave og aktivitetshuset kan benyttes af alle vores 
aktivitetsmedlemmer. 
 
Dansk Firmaidrætsforbund har 386.000 medlemmer fordelt på 82 lokalforeninger og ca. 10 
landsforeninger. Forbundets styrke er en flad struktur og den nære kontakt med de lokale 
foreninger er unik. Det koster ikke noget at være medlem og foreningerne kan oven i købet hente 
tilskud alt efter aktivitetsniveau.  
Forbundets har vedtaget en strategi 2020 (2019-22) ”Et sjovere Danmark i bevægelse, hvor fokus 
er to indsatsområder ”Styrket lokal firmaidræt” og ”Kollegamotion på flere arbejdspladser”.  
Generalsekretær gennem en ”menneskealder” Jan Steffensen er gået på en velfortjent pension.  
Ny generalsekretær er Mette Mandrup, som kommer fra en stilling som centerchef for Kultur, Fritid 
og Borgerservice i Slagelse. Mettes profil er nok en af de bedste til at kunne løfte arven efter Jan. 
Peder Bisgaard er fortsat formand for Dansk Firmaidrætsforbund (2001) og Firmaidræt Hillerød.  
Vi er fortsat repræsenteret i forbundets centrale ledelse med Flemming Bech (2015), som i 
november 2019 efter tæt og stor kampvalg blev genvalg til det nye Firmaidrætsudvalg for en ny 
2-årige periode. Derudover varetager Flemming også den ene af forbundets 2 pladser i TV2 Lorry’s 
repræsentantskab.  
 
FB takkede afslutningsvis samtlige samarbejdspartnere, sponsorer, Helsingør Kommune, Center 
for Dagtilbud og Skoler, Fritid og Idræt, Dansk Firmaidrætsforbund, udviklingskonsulent Rikke 
Line Klockars-Jensen og 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.  
 
Der var ingen kommentarer og indlæg til beretningerne. 
 
Den mundtlige og de to skriftlige beretninger blev herefter godkendt. 
 
Ad 4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Regnskabet for året 2019 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. 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
Ad 5: HFI´S lederpokal m.v. 
Der var ikke indkommet nogle indstillinger.  
 
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, kasserer Vibeke Fagralid 
b) Bestyrelsesmedlem Claus Mortensen 
c) Bestyrelsesmedlem – posten er ledig for en 2-årig periode 
d) Bestyrelsessuppleant Jørgen Kjeldsen 
e) Bestyrelsessuppleant – posten er ledig for en 1-årig periode 
f) Revisor Birgit Overbeck Madsen 

 
De ovenfor nævnte personer under a, b, d og f blev genvalgt med akklamation for en 2-årig 
periode. 
 
Da bestyrelsen ikke havde fundet en person til valget under punkt c og e – og da der heller ikke 
fremkom forslag fra forsamlingen – fik bestyrelsen fuldmagt til at finde et egnet emne i den 
nærmeste fremtid. 
 
Ad 9: Eventuelt. 
Under dette punkt fik udviklingskonsulent Rikke Line Klockars-Jensen fra Dansk 
Firmaidrætsforbund ordet. Hun promoverede Motion på Arbejdspladsen og fortalte kort om sit 
arbejde gennem 16 år med firmaidræt. Hun kommer meget gerne ud og hjælper os med bl.a. PR og 
registrering af Kollegamotion, og glæder sig til at fortsætte samarbejde med os. 
 
Der var ikke andre indlæg under punktet. 
 
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 31. oktober 2020 
 
 
Flemming Bech, referent  


