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Helsingør Firma Idræt

Repræsentantskabsmøde torsdag den 28. april 2022.

Beretning fra bestyrelse og udvalg 2021.

Efter nogle udfordrende COVID-19 år kan vi endelig igen mødes og afholde vores

repræsentantskabsmøde under normale forhold og på den fastlagte dato.

Vores “generalsekretær” Jens Eriks alt for tidlige død og corona-krisen samt kassereren

“Vibsen” og hendes enestående medhjælp Henriks stop i bestyrelsen har i den grad trukket

store veksler på vores få tilbageværende hjælpende hænder til at holde hjulene i gang i

Helsingør Firma Idræt.

Vi har måtte sande, at disse fantastiske arbejdsheste bestemt ikke er en hyldevare, så vi har

derfor måtte sadle om. Vi har indgået en bogføringsaftale i samarbejde med vores forbund,

så kassererjobbet er blevet mindre tidskrævende. Vi har også måtte indgå en aftale med et

rengøringsfirma til primært at varetage rengøringen af vores toiletter i aktivitetshuset.

Beretningerne har gennem flere år været præget af efterlysning af hjælpende hænder og

denne er bestemt ingen undtagelse. De andre år har vi beskrevet mulige årsager til at den

frivillige ikke længere findes som i de gode gamle dage. Denne gang nøjes vi kort med at

konstaterer, at vi fortsat ikke er lykkedes med at finde nok hjælpende hænder heller ikke til

små opgaver. Det holder ikke i længden og nu er korthuset ved at falde sammen for vores

hæderkronede gode gamle forening fra 1967, som var kendt for cykelløbet “Helsingør

Rundt”.

Under indkomne forslag har bestyrelsen udsendt følgende til behandling på

repræsentantskabsmødet:

“Bestyrelsen ønsker en drøftelse og beslutning på aktivitetshuset, Hymersvej 19’s fremtid.

Baggrunden for dette er, at vi med nuværende aktiviteter og antal firmaer/medlemmer ikke

længere har råd til at drive vores eget klubhus. På repræsentantskabsmødet vil bestyrelsen

fremlægge budget for de næste 5 år”.
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I skrivende stund har vi i bestyrelsen regnet på tallene, som klart og tydeligt viser, at hvis vi

ikke gør noget, så vil vi inden for få år ikke have nogen likvide midler, medmindre vi kan

optage lån. Dette er efter bestyrelsens opfattelse ikke rettidigt omhu og derfor må

repræsentantskabet tage stilling til Helsingør Firma Idræts fremtid og i første omgang en

drøftelse og beslutning på aktivitetshusets fremtid.

Regnskabet for 2021 gav et overskud på kr. 27.909,12, således at vores formue/likvide

beholdninger er nu kr. 294.997,79 og vores samlede egenkapital inklusiv værdien af vores

hus på kr. 2.340.276,84. Takket været særlige COVID-hjælpepakker fra vores forbund har vi

fået dækket vores indtægtstab for aflyste arrangementer, Kronborg Stafetten og Danmark

Tekniske Universitets idrætsdag. Derudover har vi også modtaget tilskud til at genstarte

vores forening oven på en trist og lang nedlukning. Uden denne håndsrækning ville det

virkelig se sort ud for os regnskabsmæssigt for året 2021.

Vi følger normalt løbende vores økonomi på hvert eneste bestyrelsesmøde og handler

derefter, så vi på den måde kan udvise rettidig omhu med vor forenings økonomi. Men

dette har ikke rigtigt været muligt i et COVID-nedlukningsår, hvor der næsten ingen

aktiviteter har været og de faste udgifter stadigvæk skal betales…

En fortsættelse af udviklingen i de seneste års aktivitets- og medlemsniveau vil løbende

indebære større og større indhug i vores økonomiske råderum år for år.

Ved udgangen af 2021 havde vi 2.606 aktivitetsmedlemmer fordelt på 45 klubber og 44

enkeltmedlemmer. Til sammenligning havde vi 3.769 i 2019 og 2.527 i 2020.

I skrivende stund har vi sammen med forbundet haft et godt og positivt møde med

Coloplast motionsklub, som er overtaget af deres personaleafdeling. Der er grobund for

fortsat samarbejde og medlemskab hos os. Men det kræver en større indsats fra forbundet

og vores side at fastholde dem hos os.

Helsingør Lokal Motion med en stor badminton skare har desværre meldt sig ud.

Vort køkkensalg uden bemanding og med betaling via MobilePay fungerer fortsat godt.

Vi er fortsat synlige på Facebook og hjemmeside. Like meget gerne løbende vores opslag på

Facebook.

Julemærkemarchen december 2021 blev afholdt med begrænset deltagelse pga. covid

situationen og Nytårs gåturen 1. januar 2022 blev covid-aflyst, men nogle få friske,

heriblandt to fra bestyrelsen, gik alligevel turen. Kronborgstafetten, som vi er medarrangør

af, blev også covid-19 aflyst. Ligeså med DTU-festivalen, som vi hjælper med at afvikle.
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Vi har som noget nyt deltaget ved Foreningernes Dag i Helsingør Centrum den 29. maj 2021.

Dog desværre med begrænset succes, idet vores indsat ikke blev belønnet med

nævneværdigt besøg og ej heller umiddelbart gav os nye medlemmer.

Arbejdspladsernes motionsuge i uge 41 blev afholdt med stor succes hos X-padel centret

med padel og simulatorgolf. Dansk Firmaidræt (nyt navn) hjalp os med finansieringen af

arrangementet, som gav os en del nye medlemmer.

Vi har som sagt behov for flere hjælpende hænder. Helt konkret, så efterlyser vi nye ansigter

og idéer til, hvordan vi kan udvikle Helsingør Firma Idræt.

Vi har gode faciliteter. Hvor mange foreninger kan f.eks. prale med, at de spiller fodbold på

en kunstgræsbane? Vi har også gode faciliteter til badminton, billard og bordtennis samt

nyeste tiltag padel. Mange af disse er dog ikke vore egne - som så mange foreninger i Jylland

kan prale af! Men vi mangler som sagt “bare” frivillige - hjælpende hænder til vores

aktiviteter og andre praktiske gøremål i dagligdagen.

I sidste års beretning for 2020 skrev vi,

“at der er på landsplan afsat penge til at få et billede af, hvor mange der er tale om og i den

forbindelse har Dansk Firmaidrætsforbund fået opgaven og for hvert registreret medlem

tildeles firmaforeningen 10 kr. pr. person. ”I læste rigtigt”. Dette kan bestemt være med til at

forbedre vores økonomi, hvis vi kan få hænder til at få organiseret dette på en god måde. Vi

var nogle få, som i sidste øjeblik fik fanget nogle få firmaer og dermed fik en lille skilling

hjem i december 2019 og lidt mere i 2020. Men i 2021 må vi ikke lade os nøjes med det. Vi

må stå sammen om denne vigtige opgave”.

Desværre har det vist sig her december 2021 ikke at være muligt at få nogle til at hjælpe os

med denne gode mulighed. Bestyrelsen har dog hevet lidt hjem på denne konto til vores

økonomi.

Kommunikationen eller rettere den manglende kommunikation med Helsingør Idrætsanlæg

omkring bookning af bane- og haltider har været en utrolig vanskelig, krævende og kedelig

oplevelse. Vi har haft møder og været i kontakt med andre foreninger, som har oplevet det

samme som os. Det må og skal blive bedre i 2022.

Udvalgsberetninger.

Ud over vores nye populære padel har der ikke været den store aktivitet.

Padel kører bare derud med udvalgsformand Per Nielsen i spidsen for dette. Der er træning

2 dage om ugen, hvor spillerne bliver inddelt efter niveau. Andre gange spilles der

“amerikano”, hvor man får ny makker efter hver kamp og den der har flest point vinder.
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Per og Flemming har været med til at få igangsat en landsdækkende padel turnering

“Kollega-padel”.

Stavgang kører, men savner nye ansigter.

Billard har ikke haft turneringer, så der har kun været aktivitet omkring bordleje på

formiddage.

Petanque har der ikke været meget af til trods for nogle gode baner og forhold.

Dart har en timeout til trods for nye skiver og gode forhold.

Fiskeri afholdes i samarbejde med Københavns Firmaidræt

Der er modtaget følgende beretninger:

Beretning centerudvalget 2020-2021 ved Claus Mortensen.

Eftersom foreningshuset har været lukket ned pga. corona, har der i sagens natur ikke været

så meget aktivitet i huset. Der har været rengøring i huset en gang ugentlig, så der var pænt

til husets brugere.

Vores tag er utæt og det har ikke været muligt at skaffe håndværkere til at udbedre skaden,

så Kurt Bannerhoff og Claus har delt opgaven med at tømme vand fra baljen på loftet. På

den måde har vi kunnet undgå vandskade. Det er selvfølgelig ikke en holdbar løsning og der

arbejdes på at få en tømrer ud og se på sagen.

Claus har fyldt køleskabet op 2-3 gange om ugen så der var kolde drikke til brugerne af

huset. Claus har indkøbt øl og vand efter behov i Dagrofa.

Over en længere periode har centerudvalget bestået af en person. Det er en stor opgave for

en person at renholde udenomsarealer og at tilse huset samt varetage diverse

småreparationer og skift af lyskilder m.m. Det kunne være fantastisk med 2-3 medlemmer

mere i udvalget.

I det hele taget trænger vores hus til en gennemgang af dens tilstand. Taget over terrassen

står til udskiftning snarest. Også selve husets tag trænger til enten en nødtørftig reparation

eller en udskiftning, hvilket vores nuværende økonomi Ikke kan bære.

Beretning badminton ved Svend Erik Pedersen.

Udvalget består uændret af fire personer, formand Svend Erik Pedersen, Jørgen Kjeldsen,
Carsten Bauer og Flemming Bech.
På grund af helbredsproblemer hos Svend Erik Pedersen har Jørgen Kjeldsen midlertidigt
varetaget posten som formand siden juni 2021.

Badmintonspillerne har igen i 2021 dyrket deres sport i Badmintonhallen på Nordre
Strandvej – i de perioder hallen ikke har været lukket. Hvilket hallen var fra før årsskiftet til
6. maj 2021 på grund af COVID-19 restriktioner og igen fra 31. maj 2021 til 12. juli 2021
grundet fodboldlandsholdets brug af hallen som pressecenter op til og under EM.
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Banetiderne i Badmintonhallen har igen i 2021 været onsdag og fredag aften samt lørdag
morgen. Vi må som tidligere år konstatere, at tiderne onsdag og fredag aften er meget
efterspurgte og morgentiderne lørdag er vanskeligere at afsætte.

I forbindelse med den årlige ansøgning i maj måned om banetider søgte vi igen om at få
vores onsdagstid kl. 17-18 tilbage samt 2 tider ekstra lørdag kl. 10-12. Vi blev ikke tilgodeset
med nogle af vores ønsker.

Altså havde vi de samme tider som sidste år – 66 baner i alt. Heraf blev de 37 baner besat
fra sæsonstart mod 38 baner forrige sæson.
Vi forlængede igen sæsonen med maj og juni måned, som kompensation for den mistede
spilletid på grund af COVID-19 nedlukningen og lukningen i forbindelse med
fodboldlandsholdet brug af hallen.

Derudover blev der igen i 2021 åbnet mulighed for at spille mandag aften fra kl. 19-21 i juli
og august måned.

Nedlukningen af Badmintonhallen betød, at vi ikke kunne afholde Helsingør Mesterskaber
2021 og for første gang siden 1987-88 ikke kunne gennemføre den løbende turnering
(2020-21).

Første runde i den løbende turnering 2021/22 var planlagt til den 31. oktober 21 og vores
reservation af hallen var bekræftet den 14. september 21, men blev trukket tilbage en uge
senere. Det betød at vi måtte gennemføre turneringen over 4 runder mod de planlagte 5
runder.

Ved Firmaidræt Open i Århus november 2021 vandt vores eneste deltagere atter guld i
herredouble. Stor tillykke til Kennet Mathiasen og Flemming Bech.

Beretning bordtennis 2020/21 ved Jan Thomsen.

Vi startede sæsonen op med træning og løbende single turnering fra den første tirsdag i

september til vi begyndte holdturnering tirsdag den 20. oktober.

Holdturneringen 2020/21 blev startet op med 5 hold af 3 spillere, turneringen skulle afvikles

som en dobbeltturnering. Vi nåede lige at afvikle første halvdel af turneringen før vi måtte

lukke ned pga. corona-krisen. Der var dog en del udsatte kampe, der ikke nåede at blive

afviklet. Corona-restriktionerne blev først lempet efter turneringen skulle være afviklet, så vi

kunne derfor ikke finde en vinder af holdturneringen.

Bordtennis udvalget består af Jan Thomsen (formand), Carsten Pedersen (program og

resultater), Marius Jensen (Præmier og enkeltmands-turneringsafvikling).

En tak til alle i bestyrelsen i HFI for den hjælp og opbakning jeg altid bliver mødt med ikke

mindst de klare udmeldinger omkring corona-restriktionerne.

5



Beretning fodbold sommeren 2021 ved Pia Lindgaard.

Starten på fodboldsæsonen med 6 tilmeldte hold var en del nemmere i år i forhold til året
før, hvor det var vanskeligt at få hold nok.

Der blev spillet en forårsturnering og en efterårsturnering i håb om flere tilmeldinger. Men
det lykkedes desværre ikke.
Vi fik lavet et program, men vi manglede dommere. Vores dommer var blevet skadet og
derfor måtte holdene selv indbyrdes aftale, hvem der skulle dømme kampene og stå for
indberetning af resultater til Jørgen Kjeldsen.
Det vi har hørt, er at holdene havde nogle gode kampe og hyggede sig med hinanden også
selv om nogle hold pludselig trak sig fra turneringen.

Vinderne af turneringen blev
1.   Tømmermændene
2.   Snekkersten fodboldklub

Præmierne blev udleveret til vinderne personligt til holdlederne. Vi havde ellers arrangeret
en præmie sammenkomst, men ingen dukkede op. :)

Vi i bestyrelsen og Rikke Line fra forbundet vil gøre lidt ekstra ud af indbydelsen til sæson
2022/23 og tage fat i dommerforeningen for at få en dommer til hver spilleaften.

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

 

Helsingør Firma Idræt - HFI - er naturligvis fortsat tilknyttet og hører under Dansk

Firmaidrætsforbund ”Firmaidrætten”. Dansk Firmaidræt er med sine 354.953 medlemmer

fordelt på 81 lokalforeninger og branche forbund. 157.829 kvinder og 197.124 mænd.

69.175 deltog i event- og aktiviteter, 27.330 deltog i arbejdspladsernes motionsuge og

84.958 i Tæl skridt. I alt 181.463 event- og aktivitetsdeltagere.

Vi er det tredjestørste idrætsforbund i Danmark, som primært er finansieret via overskuddet

fra Danske spil.

DIF er det største med ca. 1,9 mio. aktive og DGI med ca. 1,6 mio. aktive, men taler man om

unikke medlemmer – altså medlemmer med kun et tilhørsforhold - så er der ikke så stor

forskel DGI og Firmaidrætten.

Dansk Firmaidrætsforbunds styrke er en flad struktur og den nære kontakt, som forbundet

har med de lokale foreninger, er unik. Forbundets tilskudspolitik er også unik. Det koster

ikke noget at være medlem hos forbundet – tværtimod kan foreninger hente tilskud fra
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forbundet alt efter aktivitetsniveau. Firmaidræt Hillerøds formand er Peder Bisgaard, der

som bekendt også er formand for Dansk Firmaidræt – en post, som han har varetaget siden

2001.

I 2021 fejrede forbundet 75-års jubilæum. Det er i skrivende stund blevet markeret med

afspilningen af en jubilæumsfilm, som trækker tråde helt tilbage til 1908, hvor en gruppe

roende kollegaer søsatte en ny måde at samles på – over stiftelsen af Dansk

Firmaidrætsforbund i 1946 – og frem til 2021, hvor vi stadig dyrker sammenholdet og

kæmper for et sjovere Danmark i bevægelse.

Der er også blevet produceret en jubilæumsbog, som vi i Helsingør har fået hele 10 stk. af.

Læs den gerne, næste gang du er i vores aktivitetshus.

Forbundskontoret i Nyborg er i skrivende stund blevet ombygget, så det matcher nutidens

trend og krav til at huse både foreningsaktiviteter og arbejdspladser.

Dansk Firmaidrætsforbund har skiftet navn til Dansk Firmaidræt.

Dansk Firmaidræts strategi 2022 (2019-22) – ”Et sjovere Danmark i bevægelse” er ved at
være slut og arbejdet med en ny skal iværksættes. Nuværende strategi har haft fokus på to
indsatsområder og et magisk potentiale – nemlig en styrkelse af den lokale firmaidræt samt
kollegamotion på flere arbejdspladser. Derimellem ligger det magiske potentiale, som er nye
former for relationer, samarbejder og partnerskaber.
2 indsatsområder ”Styrke lokal firmaidræt” og ”Kollegamotion på flere arbejdspladser”.
10 landsdækkende indsatser ”Holdspil og holdaktiviteter i tæt samspil”, ”Motionsevents
med potentiale”, ”Åbne stævner skaber samlingskraft”, ”Arbejdspladsernes Motionsdag”,
”Ungdomsuddannelser med blik for bevægelse”, ”Firmaidrætsforeningerne i den digitale
verden”, ”Motions- og sundhedsambassadøruddannelser”, ”Tæk Skridt”, ”Motivationsudspil
med mening til arbejdspladserne” og ”Aktivitetsdage styrker holdånden”.

På formandsmødet i Nyborg den 23. april 2022 blev det meddelt, at Tour De France den 2.

juli 2022 får opløb til målet lige foran forbundskontoret i Nyborg. Dansk Firmaidræt har

sammen med Nyborg kommune fået en væsentlig rolle i afviklingen af dette kæmpe

arrangement, hvor cykelruten bl.a. køres over Storebæltsbroen.

Flemming Bech har også i 2021 repræsenteret Helsingør Firma Idræt ved
repræsentantskabs-, formands-, regions-, og landsdelsmøder.
Disse møder har i corona-årene 2020 og 21 som regel været afholdt som online-møder.
De har været givtige for os både med hensyn til informationer, men i høj grad også som
sparring omkring dagligdagens udfordringer. Vi/Flemming har selvfølgelig også benyttet
lejligheden til at præge den såkaldte firmaidræts politiske scene. Disse landsdels- og
regionsmøder bruges primært til erfaringsudveksling, forberedelse til forbundets stormøder
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og præsentation af nye tiltag. 1 - 2 gange om året samles alle firmaidrættens foreninger øst
for Storebælt til Landsdelsmøde – normalt op til Dansk Firmaidrætsforbunds stormøder,
hvor dagsordener hertil drøftes.  

Vi er fortsat repræsenteret i forbundets centrale ledelse, idet Flemming Bech i 2015 blev
valgt ind i Foreningsudvalget, genvalgt 2016-17 og 2018-19 samt i november 2019 efter tæt
og stort kampvalg genvalgt til det nye Firmaidrætsudvalg for en ny 2-årig periode 2020-21,
som er en sammenlægning af det tidligere Forenings- og Sundhedsudvalg. Senest er
Flemming igen blevet indvalgt i november 2021 for endnu en ny 2-årig periode.

Afslutning og tak.

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

overordnede linjer fra året 2021 og nogle af vore fremtidige udfordringer. Beretning fra

bestyrelsen og udvalg er hermed lagt ud til debat og der kan selvfølgelig også drøftes andre

emner end de valgte i beretningerne.

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke jer i bestyrelsen, klubber,

medlemmer, udvalgsformænd og frivillige ledere m.fl. 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 og især Dansk Firmaidræt og

forbundskonsulent Rikke Line Klockars-Jensen for samarbejdet.

Særlig tak skal lyde til bestyrelsen og udvalg for jeres indsats og engagement i det forgangne

år. Det er således ikke mindst jer - udvalgsmedlemmer, frivillige ikke-udvalgsmedlemmer,

der har hjulpet til med at holde hjulene nogenlunde i gang hos os.

På bestyrelsens vegne

Flemming Bech

Formand
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