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Hillerød, den 14. marts 2019 
 

 
Referat fra ordinær generalforsamling i Firmaidræt Hillerød afholdt torsdag den 28. februar 2019 kl. 18.30 i 
Firmaidrættens Hus, Milnersvej 35D, Hillerød. 
 
 

 
 Dagsorden: 
 
1 Godkendelse af fremmødte medlemmer 
2 Valg af dirigent 
3 Valg af stemmetællere 
4 Beretning fra bestyrelsen 
5 Fokusområder for 2019 
6 Fremlæggelse af revideret regnskab 
7 Behandling af indkomne forslag 
8 Valg i henhold til vedtægterne 
9 Uddeling af hædersbevisninger 
10 Eventuelt 
 
 

 
 
Formand Peder Bisgaard bød velkommen, hvorefter forsamlingen gik i gang med fortæring af biksemaden fra 
FrederiksborgCentret. 
 
Efter vel overstået fødeindtagelse kunne Peder Bisgaard kl. 19.20 sige velbekomme og igen byde velkommen til 
selve generalsamlingen.  
 
En speciel velkomst til foreningens 2 æresmedlemmer, Tommy Märcher og Christian Lynge, styrelsesmedlem Claus 
Schou og en særlig velkomst til Lixia, der var i gang med et projektarbejde om den danske foreningsmodel til 
præsentation i Kina, hvor Firmaidræt Hillerød har en central rolle. 
 
 
1 Godkendelse af fremmødte medlemmer 
Susanne Nørgaard, der havde stået for indskrivningen til generalforsamlingen, afleverede en opdateret 
deltagerliste, hvorefter formanden konstaterede, at der var i alt 37 til stede – heraf 35 stemmeberettigede. 
 
 
2 Valg af dirigent 
På bestyrelsens vegne foreslog Peder Bisgaard Knud Kruse som dirigent. 
Der var ikke andre forslag fra forsamlingen og Knud Kruse blev valgt. 
 
Knud takkede for valget og oplyste, at generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 17.1 skal indkaldes med 
mindst 4 ugers varsel.  
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Da indkaldelse er sket ved opslag i Firmaidrættens Hus fra den 10. januar 2019 og derudover bekendtgjort på 
hjemmesiden samt udsendt via mail til kontaktpersonerne i firmaerne den 15. januar 2019 var generalforsamlingen 
efter hans opfattelse lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. 
 
Dagsordenen indeholder de punkter der er foreskrevet i vedtægterne, og endda flere, så dirigenten konkluderede, 
at også dette punkt er opfyldt.  
 
Der var ingen indvendinger mod dette.  
 
3 Valg af stemmetællere 
Dirigenten foreslog Christian Lynge, Tommy Märcher og Torkild Sørensen til stemmetællere, som alle blev valgt. 
 
4 Beretning fra bestyrelsen 
Dirigenten gav ordet til foreningens formand Peder Bisgaard. 
 
Peder Bisgaard fremlagde herefter bestyrelsens mundtlige beretning med udgangspunkt i at 2018 var året, hvor … 

• Firmaidræt kunne byde Dorte Dahl velkommen som ny sportschef 
• CFR-medlemstallet blev på 8.995 medlemmer og foreningen er dermed stadig Nordsjællands 

største idrætsforening …. men desværre en nedgang på 31% i forhold til 2017, hvilket dog dels 
skyldes fodbolden og formentlig også en fejlregistrering sidste år. 

• Hillerød Open i dart igen blev afviklet med succes og endnu engang ”fuldt hus” 
• Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm gennemførtes med succes med 1500 ”vilde” kvinder 

(udsolgt) og 650 mænd.  
• Bike&Run igen gennemførtes med højt humør og stor tilfredshed blandt deltagerne, men …… 
• Nordsjællandspuljen i ES Cup med stor succes igen blev afviklet i Hillerød 
• Juleaktiviteterne inkl. en lille oprunding indbragte 10.000 kr. til Hillerød Kvindekrisecenter. 

 
Og et sportsår, hvor …… 

• vi fik hele 7 flotte placeringer i dart, petanque og golf i Firmaidræt Open i Aarhus  
 
Men desværre også året, hvor ….. 

• Foreningen for første gang i dens 35-årige historie IKKE har udbudt fodbold 
• Byrådet igen vendte tommelfingeren nedad mht. udvidelse af  

Firmaidrættens Hus, men ……. 
 

Den mundtlige beretning tog således udgangspunkt i den skriftlige beretning med uddybende forklaringer og 
enkelte tilføjelser.  
 
Rikke Line Klockars-Jensen gav herefter en status på arbejdet i Klub Frivillig, som på den ens side går rigtig godt, 
hvor mange allerede nu har budt sig ind, men som desværre også har været ramt af sygdom. Dette har bevirket, at 
man ikke er nået helt derhen, hvor man havde troet, men der arbejdes fortrøstningsfuldt videre mod målet. 
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Dirigenten bad herefter om forsamlingens bemærkninger til både den skriftlige og den mundtlige beretning inkl. 
Rikke Lines ”beretning”. 
 
Der var ingen bemærkninger, hvorefter beretningerne blev taget til efterretning. 
 
 
5 Fokusområder for 2015 
Dirigenten gav herefter ordet til næstformand Søren Gøtzsche for præsentation af Fokusområderne for 2019. 
 
Søren Gøtzsche gennemgik herefter de 3 områder der er udvalgt for 2019:  

• Holdspil og holdaktiviteter i tæt samspil (revitalisering af fodbold, volleyball, håndbold etc.) 

• Frivillighed (forsættelse af arbejdet med Klub Frivillig) 

• Synlighed (at få gjort foreningen/firmaidrætten mere synlig i hverdagen og at alle kan være med) 
 
Dirigenten bad herefter om forsamlingens opbakning til at arbejde videre med de 3 områder – hvilket enstemmigt 
blev givet. 
 
 
6 Fremlæggelse af revideret regnskab 
Keld Olesen, økonomiansvarlig, redegjorde for det reviderede regnskab og kunne oplyse, at foreningen var kommet 
ud af 2015 med et forventeligt og budgetteret underskud på kr. 51.549,48 
 
Keld Olesen henviste til de udsendte bemærkninger til regnskabet og supplerede med at orientere om årsagen til 
det pæne overskud primært skyldes indtægterne ved Ladies Mud Race.  
Foreningen skylder dog fortsat Dansk Firmaidrætsforbund 649.997,- kr., hvilket gør, at foreningens egenkapitalen 
stadig er negativ, nu dog ”kun” på –488.484 kr. 
    
Forsamlingen godkendte herefter enstemmigt det fremlagte regnskab. 
 
 
7 Behandling af indkomne forslag 
Dirigenten oplyste, at der ikke er fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen efter det for ham 
oplyste.  
 
 
8 Valg i henhold til vedtægterne 
Valgbare personer skal være indstillet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.  
Susanne Nørgaard havde dog meddelt, at hun ønskede at trække sig fra bestyrelsen før tid, hvorfor der uden for tur 
skulle vælges en ekstra person. 
Der var fra bestyrelsen fremsendt forslag på John Englund til nyvalg til bestyrelsen i stedet for Susanne Nørgaard. 
Da der var tale om valg uden for tur forespurgte dirigenten, om der var andre forslag, idet dette ansås for 
acceptabelt. Der var ingen andre forslag.  

 
 a) Valg af formand (2 år) 
Bestyrelsen (Søren Gøtzsche) foreslog genvalg af Peder Bisgaard. 
Peder blev genvalgt med akklamation. 
      
 b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år) 
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Bestyrelsen (Peder Bisgaard) foreslog genvalg af Martin Kjeldsen og Bjarne Madsen 
Begge blev valgt med akklamation. 
 
 
 c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (1 år) 
Da Susanne Nørgaard ønskede at udtræde af bestyrelsen uden for tur, skulle der vælges en ny person. 
Bestyrelsen (Peder Bisgaard) foreslog John Englund. 
 
Dirigenten bad John om at præsentere sig selv 
 
John Englund kunne oplyse, at han har stor erfaring i bestyrelsesarbejde gennem mange andre foreninger, men har 
dog ikke nogen tillidshverv pt. Han kender firmaidrætten gennem mange år, idet han har været aktiv i forbindelse 
med Xtreme Mandehørm/Ladies Mud Race og han glædede sig til at involvere sig i andre tiltag fra foreningens side 
af. 
 
John Englund blev herefter enstemmig valgt.   
 
 d) Valg af suppleant  (1 år) 
Tina Jensen ønskede ikke genvalg, og selvom bestyrelsen har haft kontakt til flere mulige kandidater, var det ikke 
lykkedes at finde en kandidat som suppleant. 
 
Dirigenten opfordrede herefter til at en af de tilstedeværende meldte sig, hvilket dog ikke skete. Herefter bad 
dirigenten om forsamlingens accept af at bestyrelsen i det kommende år forsøger at finde en suppleant indtil næste 
generalforsamling. 
 
Forsamlingen gav herefter enstemmigt accept hertil. 
 
 
9 Uddeling af hædersbevisninger 
Dirigenten gav ordet til Peder Bisgaard. 
 
Peder Bisgaard startede med at omtale foreningens 2 hædersbevisninger - henholdsvis Aktivprisen og Leder- og 

Instruktørprisen, der begge består af et diplom i ramme. Sammen med hæderen medfølger en gavecheck til ”en 
glad aften” på ca. 750,- kr. til modtagerne.  

 
AKTIV pokalen 
Peder Bisgaard motiverede årets modtager med følgende: 
Årets modtager af aktivprisen kunne for den sags skyld godt være modtager af leder- og instruktørprisen, men den 
har vedkommende tidligere modtaget. Når det er sagt, så hersker der ingen tvivl om, at årets modtager også er en 
meget værdig modtager af Aktivprisen, fordi modtageren gennem sin daglige gang i foreningen og gennem sin 
idræts- og motionsudøvelse og optræden igen og igen medvirker til at fremme firmaidrættens formål. 
 
Formanden kom ikke ind på modtagerens mange gerninger som leder, da det jo er den aktive karriere vi taler om – 
her startede Årets modtager med badminton, hvor hun (!) var med til at stifte en af foreningens første 
”fællesskabsforeninger” – nemlig ”Fredagsholdet”, hvor der ind i mellem vist nok også blev spillet badminton. 
 



 

 5 

Årets modtager har siden hen været aktiv i mange ting – også udover det sportslige – for hun var altid med, da vi i 
”gamle dage” tilbød såkaldte kulturelle arrangementer såsom vinsmagning, sangaftener, modeopvisning og gokart 
for at nævne nogle af arrangementerne.     
 
 
 
Der var ikke helt styr på, hvad Årets modtager har dyrket af aktiviteter i foreningen, men efter badminton blev det i 
hvert fald dart, der var 1. sport –men også petanque blev lige pludselig populært i familien – for det har altid været 
sådan, at når årets modtager skulle dyrke noget, så betød det, at hele familien var med. 
Og da vi jo får ca. 10 år siden fik dette fantastiske sted blev årets modtager både ”motionsminister” og gik selv i 
gang med at afprøve forskellige former for motion – ja fik sågar svigermor med på moden. 
Vi nyder alle nyder modtagerens glade latter og afsmittende humør, når hun er til stede. Ja selv i den nuværende 
situation har modtageren ikke mistet humøret – hun er bare så tapper og positiv, og vi håber selvfølgelig alle, at du 
snart er på toppen igen.  
 
Susanne Nørgaard modtog herefter Aktiv-prisen 2019 (diplom), en gavecheck og blomster. 
 
 
LEDER- og INSTRUKTØR pokalen 
Peder Bisgaard motiverede årets modtager med følgende: 
 

• Årets modtager er en leder og instruktør, som har det bedst lidt i anonymitetens tegn, selvom modtageren 
rent faktisk har været med i ca. 10 år. 

• Modtageren er bestemt ikke en person, der ”råber op” – hverken om sine egne gøremål eller for den sags 
skyld om andres ”gøren og laden”. 

• Men en ting er sikkert – har man brug for hjælp, så er vedkommende klar til at træde til og engagerer sig 
100% med opgaven … også med kort varsel, selvom han (!) også er involveret i andre frivillige gøremål end 
firmaidræt. 

• Her i foreningen er han som sagt både leder – eller hjælper – ved flere af vore events, og derudover så er 
han også instruktør – endda en meget afholdt og populær instruktør, altid med højt humør og altid frisk til 
at tage en ekstra ”vagt” for en kollega, hvis der er behov – og en instruktør, som man bogstavelig fortalt 
skal stå tidlig op for at møde.  

• Kendetegnende ved ham er, at han altid er positiv, altid hjælpsom – og så elsker han at knokle. 

• Han har bl.a. været en stabil hjælper med etablering – og ikke mindst nedtagning – af ruterne til Xtreme 
Mandehørm og Ladies Mud Race i flere år – ja faktisk så mange år, at logoet på hans Xtreme Mandehørms 
arbejdstrøje er slidt helt væk. 

• For et par år siden blev det populært at cykle indendørs meget tidligt om morgenen – og det er nok ikke det 
nemmeste tidspunkt at få en instruktør på, men her var årets modtager helt frisk og sprang på cyklen uden 
en egentlig uddannelse som cykelinstruktør – men hvor svært kan det være. 

 
Heini Petersen fik herefter overrakt Leder- og Instruktørprisen 2019 (diplom), en gavecheck samt blomster. 
 
Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn: 
Claus Schou, Dansk Firmaidrætsforbund tog herefter ordet i anledning af, at han havde fornøjelsen af at kunne 
tildele hæder fra Dansk Firmaidrætsforbund til hele 3 ledere i Firmaidræt Hillerød: 
 

• Anne Christiansen (petanque og dart) modtog herefter Dansk Firmaidrætsforbunds Hæderstegn (rødt 
emaljeemblem), diplom og blomster som et synligt bevis på mindst 10 års virke inden for Firmaidrætten. 
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• Johnny Madsen (dart) fik herefter overrakt Dansk Firmaidrætsforbunds Fortjensttegn (grønt 
emaljeemblem), diplom og blomster, som synligt bevis på mindst 25 års virke inden for Firmaidrætten. 

• Susanne Nørgaard (bestyrelsen, dart, petanque m.m.) fik ligeledes overrakt Dansk Firmaidrætsforbunds 
Fortjensttegn (grønt emaljeemblem), diplom og blomster, som synligt bevis på mindst 25 års virke inden for 
Firmaidrætten. 

 
 
10 Eventuelt 
 
Da der ikke var indlæg fra forsamlingen under evt., takkede dirigenten for god ro og orden gav igen ordet til 
formand Peder Bisgaard for afslutning. 
 
Peder Bisgaard takkede for en god generalforsamling med den sædvanlige hyggelige stemning.  
Han takkede herefter både Susanne Nørgaard og Tina Jensen for et fortræffeligt engagement og samarbejde i 
bestyrelsen igennem mange år og overrakte på foreningens vegne en ”gavecheck” på et weekendophold til dem 
begge. 
 
Peder takkede ligeledes dirigenten med 2 flasker vin for at lede os gennem generalforsamlingen på sikker vis. 
 
Sluttelig bad formanden forsamlingen om at udbringe et leve for foreningen Firmaidræt Hillerød. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl.21.10. 
 
 
 
 

    
  Peder Bisgaard  Knud Kruse  
  Formand / referent  Dirigent 


