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REFERAT 
 

Helsingør Firma Idræts repræsentantskabsmøde, torsdag den 28. april 2022 
 

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 og æresmedlem Niels-P. Gregersen. Gæst var udviklingskonsulent 
Rikke Line Klockars-Jensen fra Dansk Firmaidræt. 

FB foretog en kort præsentation af mødedeltagerne fra HFI og deres tilknytning til/opgaver i HFI. 

Øvrige mødedeltagere fik ligeledes lejlighed til kort at præsentere sig. 
 

Ad 1: godkendelse af fremmødte repræsentanter. 
 

Der blev konstateret et fremmøde på 13 repræsentanter, hvoraf 11 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 indbydelsen til repræsentantskabsmødet, hvor vi skrev at 
beretninger fra bestyrelse og udvalg ville være tilgængelige på hjemmesiden senest 7 dage før 
mødet. Det løfte har vi desværre ikke kunnet opfylde helt, idet den skriftlige beretning først blev 

tilgængelig få dage før mødet.  
FB fremlagde herefter den mundtlige beretning, herunder blev bl.a. nævnt udfordringer med 
økonomien omkring aktivitetshuset, arrangementer, Covid-19 udfordringer og manglende hænder.  

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. 

FB afsluttede med en tak til bestyrelsen, medlemmer, udvalgsformænd og frivillige ledere m.fl. for 
indsats og engagement i det forløbne år.  
 

Beretningen og økonomien blev drøftet, hvorefter beretning blev taget til efterretning. 
 

 
 

 
 

http://www.hgfi.dk/


 
 
Ad 4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 

Regnskabet for året 2021 har været tilgængeligt på hjemmesiden: www.hgfi.dk 

 

Kasserer Birgit Madsen begrænsede sin gennemgang til kun at omfatte resultatopgørelse 

og balance. Hun gav desuden nogle få uddybende forklaringer om årets resultat og enkelte 
regnskabsposter. 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

Ad 5: HFI´S lederpokal m.v. 
 
Der var ingen indstillede til lederpokalen. 

 

Ad 6. Indkomne forslag. 
 

Der var indkommet følgende forslag: 
 

"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."  

 

FB gennemgik bestyrelsens budget for 2022 og årene fremover, som klart viser et årligt 
merforbrug på ca. kr. 60.000, som hvert år vil gøre indhug i egenkapitalen. Bestyrelsen ønsker 
derfor at vi alle udviser rettidig omhu og får en god drøftelse af aktivitetshuset fremtid.  

 

Forslaget blev ivrigt debatteret og mundede ud i, at bestyrelsen i løbet af de næste måneder 
undersøger vilkårene for et salg af aktivitetshuset og/eller hvordan en fremtidig drift af huset kan 
løbe rundt.  

Et evt. salg skal besluttes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.  
 
 

Ad 7: Fastsættelse af kontingent. 
 

Der var fra bestyrelsens side fremsat forslag om forhøjelse af kontingentsatserne fra  
 

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 
 

til  
 

1-5 medlemmer           500 kr. pr. år  

6-15 medlemmer         750 kr. pr. år 

over 15 medlemmer    1.000 kr. pr. år      

enkeltmedlemmer       125 kr. pr. år 
 

Forslaget blev enstemmigt godkendt og har virkning fra kontingent året 2023. 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
Ad 8. Valg i henhold til vedtægternes § 12. 
 
 

På valg var: 
 
a) Bestyrelsesmedlem, kasserer Birgit O. Madsen 
b) Bestyrelsesmedlem Claus Mortensen 

c) Bestyrelsesmedlem – posten ledig for en 2-årig periode 
d) Bestyrelsessuppleant Jørgen Kjeldsen 
e) Bestyrelsessuppleant – posten ledig for en 1-årig periode 

f) Revisor Peter Bertram Hansen 
 

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 egnede emner i den 
nærmeste fremtid. 

 
 

Ad 9: Eventuelt. 
 
Under dette punkt fik udviklingskonsulent Rikke Line Klockars-Jensen fra Dansk Firmaidræt ordet. 
Hun fremlagde et oplæg om vigtigheden af, at vi i HFI gør det meget klart for vores medlemmer – 

både klubber (firmaer) og enkeltmedlemmer – hvilke fordele et medlemskab hos os giver. Hun 
kommer gerne ud og hjælper til og glæder sig til det fremtidige samarbejde med os. 
Nogle af de fremmødte var meget enig i behovet for, at få ord på overfor deres medlemmer, hvad 
HFI er og kan tilbyde.  

 

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. maj 2022 
 

Jørgen Kjeldsen, referent 


