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Hillerød, den 26. februar 2017 
 

 
Referat fra ordinær generalforsamling i Firmaidræt Hillerød afholdt tirsdag den 21. februar 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 2017  
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. Det kunne her hurtigt konstateres, at der i år var både masser af spejlæg og tilpas med 
rødbeder! 
 
Efter vel overstået fødeindtagelse kunne formanden kl. 19.20 igen sige velbekomme og byde velkommen til selve 
generalsamlingen.  
 
En speciel velkomst til foreningens 2 æresmedlemmer, Tommy Märcher og Christian Lynge, til formand for 
Helsingør Firma Idræt, Flemming Beck og medlem af Dansk Firmaidrætsforbunds styrelse, Claus Schou. 
 
Formanden orienterede herefter kort omkring sportschef Kjeld Myhres sygemelding, og hvad dette har medført af 
ændringer i den daglige drift. 
 
1 Godkendelse af fremmødte medlemmer 
Tina Jensen, der havde stået for indskrivningen til generalforsamlingen, afleverede en opdateret deltagerliste, 
hvorefter formanden konstaterede, at der var i alt 34 til stede – heraf 32 stemmeberettigede. 
 
2 Valg af dirigent 
Peder Bisgaard foreslog på bestyrelsens vegne Mogens Orry som dirigent. 
Der var ikke andre forslag fra forsamlingen og Mogens Orry blev valgt. 
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Mogens Orry takkede for valget og oplyste, at generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 17.1 skal indkaldes 
med mindst 4 ugers varsel.  
 
Da indkaldelse er sket ved opslag i Firmaidrættens Hus fra den 10. januar 2017 og derudover bekendtgjort på 
hjemmesiden samt udsendt via mail til kontaktpersonerne i firmaerne samme dag (10. januar 2017), var 
generalforsamlingen efter hans opfattelse lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. 
 
Dagsordenen indeholdt som minimum 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 Ole Møller, Lene Vincent Pedersen og Jens Arends 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 2016 var året, hvor 

 CFR-medlemstallet rundende 10.000 medlemmer og er dermed Nordsjællands største 
idrætsforening, 

 Hillerød Open i dart igen blev afviklet med succes og rekorddeltagelse, 
 Xtreme Mandehørm gennemførtes med succes for 2. år i Hillerød, 
 Bike&Run igen gennemførtes med højt humør og stor tilfredshed blandt deltagerne, 
 Nordsjællandspuljen i ES Cup med stor succes igen blev afviklet i Hillerød, 
 Juleaktiviteterne indbragte 8.000 kr. til Hillerød Multipark, 
 Rigtige Mænd holdet med smil, sjov og hygge på 4 måneder gik fra 116,35 kg. og ned til 106,65 kg = 

næsten 10 kg. i snit pr. person……  

men også et sportsår, hvor vi igen fik vindere i Firmaidræt Open – Lars Pedersen i petanque, single A. 

Formanden uddybede det flotte medlemstal, men også, at der var et ”men”, idet tallene fordelte sig på følgende 
måde med 1270 A-medlemmer (direkte medlemmer af FiH), 2030 B-medlemmer (aktive i firmaerne), 6564 C-
medlemmer (aktive erhvervsskoleelever) og 165 D-medlemmer (fra associerede foreninger). 

Til gengæld kan vi konstatere, at kønsfordelingen af A-medlemmer nu er næsten 50-50 og at foreningen har hele 
270 medlemmer under 25 år (=21% af A-medlemmerne), hvilket er ganske flot. 

 
Den mundtlige beretning tog således udgangspunkt i den skriftlige beretning med uddybende forklaringer og 
enkelte tilføjelser – herunder bl.a. overtagelsen af Xtreme Mandehørm og Rigtige Mænd løbet. 
 
Dirigenten bad herefter om forsamlingens bemærkninger til både den skriftlige og den mundtlige beretning. 
Der var ingen bemærkninger til beretningen – hverken til bestyrelsens eller udvalgenes beretninger. 
Da dirigenten skønnede, at der var økonomiske emner, der rakte ind i 2017 (XM og Rigtige Mænd) blev beretningen 
sat under afstemning og da ingen havde bemærkninger betragtede dirigenten beretningerne som godkendte. 
 
5 Fokusområder for 2016 
Dirigenten gav herefter ordet til næstformand og idrætsansvarlig Henrik Lund for præsentation af Fokusområderne 
for 2017. 
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Henrik Lund gennemgik herefter de 4 indsatsområder, der er udvalgt for 2017: Xtreme Mandehørm, 
Foreningsudvikling/plan 2018, Fælles forening – fælles ansvar og Synlighed. 
 
Henrik Lund lagde meget vægt på vigtigheden af at vi i det kommende år med både Xtreme Mandehørm som ”eget” 
projekt og det nye Rigtige Mænd løb skulle vise, at vi kan stå sammen som en fælles forening. 
 
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til de 4 fokusområder, hvorefter forsamlingen enstemmigt tilkendegav, 
at bestyrelsen kunne arbejde videre med de udvalgte områder. 
 
Dirigenten suspenderede herefter generalforsamlingen i 10 minutter for en kort (ryge)pause. 
 
6 Fremlæggelse af revideret regnskab 
Keld Olesen, økonomiansvarlig, indledte med at rose Lene Brokholm Nielsen for det gode samarbejde og lagde ikke 
skjul på, at han var ked af Lene´s beslutning om at stoppe til foråret. 
 
Herefter redegjorde han for det reviderede regnskab og kunne oplyse, at foreningen var kommet ud af 2016 med et 
driftsoverskud på kr. 145.202,51, hvilket var væsentlig over det budgetterede. 
 
Keld Olesen henviste til de udsendte bemærkninger til regnskabet og supplerede med at orientere om årsagen til 
det flotte overskud primært skyldtes muligheden for at forhøje vores lån hos Dansk Firmaidrætsforbund uden 
forhøjelse af det årlige afdrag men alene ved en forlængelse af lånet. Hermed kunne foreningen afhænde en dyr 
kassekredit samt få afviklet en privat gæld. Desuden havde et højere aktivitetsniveau på flere fronter allokeret et 
større tilskud fra både Hillerød Kommune og Dansk Firmaidrætsforbund. Sluttelig havde der været fortsat stram 
økonomistyring gennem hele året med fokus på omkostningerne. 
 
Egenkapitalen er som følge af overskuddet nu på -782.494,78 kr. 
 
Keld Olesen afsluttede med at pointere, at bestyrelsen også i 2017 vil have fuld fokus på økonomien – ikke mindst 
fordi der dels er en vis usikkerhed omkring indtjeningen ved XM men også, at det ligger fast, at der skal ske en 
større udskiftning af bl.a. spinningcyklerne, der nu er helt nedslidte. 
 
Christian Lynge forespurgte, om der evt. blev mulighed for at købe de kommende aflagte spinningcykler til en billig 
pris, hvilket blev tilkendegivet af både formanden og kassereren. 
 
Forsamlingen godkendte herefter enstemmigt det fremlagte regnskab. 
 
7 Behandling af indkomne forslag 

Dirigenten oplyste, at der rettidigt fra Torben Simonsen den 6. februar var modtaget følgende forslag: 
”Jeg vil forslå, at der bliver opsat drikkevandskøler evt. ude ved de 2 stole i forhallen/ indgangspartiet,  
så alle kan bruge af det. Den kan evt. tilsluttes i damernes toilet eller en med vandbeholder.” 
 
Dirigenten bad Torben Simonsen begrunde sit forslag. 
 
Torben Simonsen begrundede forslaget med følgende: 
”Jeg er flittig bruger af huset. I mit tilfælde er jeg til spinning tirsdag og torsdag morgen. Samt voksen mænd torsdag 
aften. Jeg mangler KOLDT vand som drikkevand. 
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Når vi kommer om morgen er der ikke koldt vand i hanerne, så vi skal hente vand i køkkenet (som skal løbe i lang tid) 
det er det koldeste vand på den tid af morgen.” 
 
Anette Juul bad om ordet og fortalte, at seniorerne havde fundet en måde at løse problemet på, idet de aftenen før 
satte en drikkedunk med frisk vand i køleskabet og medtog denne næste dag. 
 
Torben Simonsen oplyste hertil, at det ikke var alle, der kom direkte hjemmefra, når de skulle spinne – mange kom 
direkte fra arbejde, så løsningen kunne ikke bruges af alle. 
 
Peder Bisgaard oplyste, at bestyrelsen havde drøftet forslaget og var som udgangspunkt indstillet på at løse 
problemet, men kunne ikke gå ind for det stillede forslag, idet bestyrelsen ved en godkendelse var bundet af 
vedtagelsen uanset hvad det ville koste. Samtidig ønskede bestyrelsen undersøgt, om vi reelt måtte lave en sådan ny 
vandinstallation for Hillerød Kommune. 
Bestyrelsen kunne endvidere ikke gå ind for en opsat vandbeholder af hygiejniske årsager. 
 
Bestyrelsen (Peder Bisgaard) foreslog derfor følgende ændringsforslag: 
Det pålægges bestyrelsen at arbejde videre med forslaget om ”kold vand” i forhallen/indgangspartiet. 
Inden evt. installation skal de økonomiske konsekvenser nøje beregnes, herunder om det teknisk kan lade sig gøre. 
Kan det installeres indenfor en økonomisk forsvarlig udgift iværksættes installering af ”kold vand” efter evt. 
kommunal godkendelse (hvis dette kræves).    
 
Dirigenten forespurgte Torben Simonsen, om han ville fastholde sit forslag, eller om han kunne gå ind for 
bestyrelsens ændringsforslag. 
 
Torben Simonsen trak sit eget forslag og tilbød at gå ind i an arbejdsgruppe med henblik på at undersøge 
mulighederne for opsætning af koldt vand som foreslået af bestyrelsen. 
 
Dirigenten kunne herefter konstatere, at bestyrelsens ændringsforslag var godkendt og at Torben Simonsen 
sammen med bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 
 
8 Valg i henhold til vedtægterne 
Valgbare personer skal være indstillet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.  
 
Der var fra bestyrelsen fremsendt forslag på genvalg til Peder Bisgaard som formand samt på Tina Jensen som 
suppleant. 
Bestyrelsen havde endvidere fremsendt forslag på nyvalg af Martin Kjeldsen (KULO) til bestyrelsen som ny 
idrætsansvarlig. 
 
Der var ikke indkommet forslag på andre kandidater. 
 
 a) Valg af formand (2 år) 
Bestyrelsen (Henrik Lund) foreslog genvalg af Peder Bisgaard. 
Peder blev genvalgt med akklamation. 
      
 b) Valg af idrætsansvarlig (2 år) 
Bestyrelsen (Peder Bisgaard) foreslog nyvalg af Martin Kjeldsen (KULO) 
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Dirigenten bad Martin Kjeldsen om at præsentere sig selv – hvilket han gjorde og henviste i øvrigt til den omdelte 
lederprofil. 
Martin Kjeldsen blev herefter valgt med akklamation. 
 
 c)  Valg af suppleant  (1 år) 
Bestyrelsen (Peder Bisgaard) foreslog nyvalg af Tina Jensen. 
Tina blev valgt med akklamation. 
 
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 750,- kr. til modtagerne. 
 
AKTIV prisen 
Peder Bisgaard motiverede årets modtager med følgende: 

Årets modtager er administrerende direktør hos Wexøe – Mogens Brusgaard. Han er en inspirator og 
motivator for alle i Wexøe. Han tænker altid sport ind i hverdagen, snakker om hans træning , cykelture, 
skiture, prøver altid at motivere alle andre til at være aktive. Han har for ca 5 år siden bevæget sig imod i 
en kommende diabetes og omlagde sin kost, hvorved han tabte sig 15 kg og har holdt sig ’Fit for Fight’ lige 
siden. Han er primos motor for, at virksomheden via Firmaidræt Hillerød nu på 6. år har spinning på 
programmet, og som i år også har forsøgt sig med yoga, pilates og Zumba.  
Mogens er selv instruktør på et morgenhold fra kl.  06.50-7.50 inden arbejdstid og på ekstra ture de 
eftermiddage kalenderen giver mulighed for det. 
Mogens er i dag adm. direktør i firmaet og har mega meget om ørene, men tager sig alligevel tid til at gå 
rundt og få en sludder med alle hver især, og siger tit ’husker du nu og få trænet’.  
 
Mogens Brusgaard kunne desværre ikke være til stede her i aften, men der er lavet en ”hemmelig” aftale 
om at overraske ham på arbejdspladsen (Wexøe i Værløse) på fredag, hvor Aktivprisen vil blive overrakt.   
 
LEDER- og INSTRUKTØR prisen 
Peder Bisgaard motiverede årets modtager med følgende: 
Årets modtager af leder- og instruktørprisen er – meget direkte sagt – ”en glad krudtugle”. Modtageren kommer 
her i huset med flere kasketter på: Hun er først og fremmest instruktør – vel at mærke en instruktør, der kan 
næsten alt. Når jeg siger næsten alt, så er det fordi hun på det seneste har fået en ambition om at lære noget nyt – 
nemlig noget med nogle bolde med pigge på - og det er vist ikke der, hun har sine spidskompetencer …… siger hun 
altså selv. 
Modtageren er en glad og positiv ildsjæl – er altid et stort smil, når man møder hende, altid beredvillig når vi har 
brug for hjælp – også selv om det er en bidende kold fredag, hvor hun iført tyrolerkjole var på besøg på STARKs 
byggemesse, hvor der var masser af mandfolk. For hun skulle jo sælge Xtreme Mandehørm – og det gjorde hun på 
bedste vis, så skørterne stod op om begge ører, kan man vist rolig sige – ja selv Jacob Haugaard, der iført et STARK-
jakkesæt måtte overgive sig. 
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Årets modtager er en humørbombe og en person, der altid udstråler masser af energi – samtidig kan hun få alting til 
at se legende let ud, f.eks. at se hende med en pumpstang er helt fantastisk … eller når hun gerne vil konkurrere 
med planken – alt ting ser bare så nem ud for hende. 
Og så har hun taget både os og nogle Rigtige Mænd med storm. Hun sagde – sammen med Kirsten – ja til at styre 
ca. 2½ tons voksne mænd og det skal jeg lige love for, at de har gjort.  
At overvære en træningstime med hende og ”drengene” er en fantastisk oplevelse. Lad mig citere en ”disput” der 
udspandt sig ved træningen op til vinterferien. Her blev der talt om, at der var vinterferie i næste uge, men ikke hos  
hos jer, sagde hun bestemt – hertil var der en enkelt deltager, der dristede sig til at sige, at ”han kom nu ikke, for 
han holdt fri” – hvortil svaret var: ”Har du seddel med hjemmefra?”. Det fortæller vist alt om det hold. 
Men årets modtager har jo også andre hold hernede – ikke mindst spinning, som bliver styret med hård men kærlig 
hånd onsdag formiddag. Hun har også pump og bodytoning, styrke-holdet og Team Rotary holdet, der jo træner op 
til den årlige Hillerød – Paris tur. 
Sluttelig er det også årets modtager, der svinger gulvskrubben hernede – så ja, kære modtager – du er en glad 
ildsjæl, du er en lysstråle, du er et energibundt – ja kort og godt kan du bare ikke lade være. 
 
Hvis nogen er i tvivl, så er årets modtager af Leder- og Instruktørprisen 2017 Lene Vincent Pedersen – et stort og 
velfortjent tillykke. 
 
Peder Bisgaard overrakte herefter diplom, blomster og gavekort til Lene. 
 
10 Eventuelt 
Dirigenten indledte punktet med at sige, at alt kunne drøftes, men intet kunne besluttes! 
 
Palle Stenhøj Jørgensen bad om ordet og ønskede at takke Firmaidræt Hillerød for 30 herlige år. Han havde taget 
den tunge beslutning at slutte udvalgsarbejdet, da han jo var flyttet til Himmerland. 
Han takkede især to personer, der havde haft stor betydning for han aktive liv i foreningen: Tommy Märcher og 
Peder Bisgaard. 
Palle ”truede” dog med, at det ikke helt var slut med firmaidræt, da han fortsat ville være at finde i forbundsregi 
som supervisor på SuperNova. 
 
Claus Schou, Dansk Firmaidrætsforbund bad om ordet og sendte forsamlingen en hilsen fra forbundet. 
Han roste Firmaidræt Hillerød for foreningens store engagement og ikke mindst mod til at hele tiden at prøve noget 
nyt. 
Herefter gav han en kort orientering om, hvad der rørte sig i Dansk Firmaidrætsforbund og hvad der kunne få 
betydning i foreningens daglige arbejde. 
Claus Schou sluttede af med at ønske foreningen held og lykke med de mange nye projekter – herunder ikke mindst 
overtagelsen af Xtreme Mandehørm. 
 
Da der ikke kom nogen indlæg fra forsamlingen takkede dirigenten for god ro og orden gav igen ordet til formand 
Peder Bisgaard for afslutning.  
 
Peder Bisgaard takkede for genvalget og bød Martin Kjeldsen velkommen i bestyrelsen. 
 
Peder Bisgaard takkede herefter Henrik Lund for hans korte men meget inspirerende bestyrelsesarbejde og så 
derfor hen til et gensyn, når tiden var. Han var glad for, at Henrik dog fortsat havde tid til at tage sig af fodbolden. 
Som en tak (lidt uden for gaveregulativet ) overbragte formanden herefter en vingave som tak for indsatsen. 
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Sluttelig takkede formanden naturligvis også Palle Stenhøj Jørgensen – dels for de smukke ord, men også for det 
store arbejde Palle har lavet for firmaidrætten i Hillerød gennem årene. Formanden fortalte om de fleste af de 
opgaver, som Palle havde været involveret i (glemte dog golfen) samt alle de hædersbevisninger – herunder 
firmaidrættens største personlige hæder Agerbæks Æresskulptur – som Palle gennem tiderne havde modtaget. 
Formanden ønskede Palle held og lykke i fremtiden og overbragte (også lidt udenfor gaveregulativet) en vingave – 
og sammen med Ulla Madsen (dart) overraktes naturligvis Firmaidræt Hillerøds officielle gave til Palle. 
  
Peder Bisgaard takkede for en god generalforsamling med den sædvanlige ”gode ro og orden” og ikke mindst den 
hyggelige stemning.  
 
Peder   takkede ligeledes dirigenten med 2 flasker vin for at lede os gennem generalforsamlingen på sikker vis. 
 
Sluttelig bad han forsamlingen om at udbringe et 3-foldigt leve for foreningen Firmaidræt Hillerød. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl.21.00. 
 
 
 
 
    
  Peder Bisgaard  Mogens Orry 
  Formand / referent  Dirigent 


