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Generalforsamling 
 

Bestyrelsens beretning for året 2020 
 

INDLEDNING 
 

Bestyrelsens beretning vil som sædvanlig indeholde det mere overordnede samt lidt af det, som 
Firmaidræt Hillerød er eller har været involveret i på den ene eller anden måde i løbet af det 
forgangne år – dette skulle gerne give et pænt overblik over foreningens store aktivitetsniveau. 
 
Men 2020 har på mange måder været et specielt år ikke bare for Firmaidræt Hillerød men for hele 
Danmarks foreningsliv – ja for hele Danmark på alle fronter, og dette skyldes naturligvis COVID-19.  
 
COVID-19 har på rigtig mange måder præget hverdagen i Firmaidræt Hillerød lige siden statsminister 
Mette Frederiksen den 11. marts 2020 kl. 21.15 lukkede Danmark ned. På dette tidspunkt havde vi 
lige netop fået sidste løber ind over stregen i Ladies Mud Race Dark Edition.  
Det er en sandhed med modifikationer, hvis vi påstod, at vi indtil da havde ”levet” et ubekymret liv i 
firmaidrætten, for vi havde siden nytår vidst, at ”noget var på vej” – og denne antagelse må vist 
siges holdt stik. Dette er mere udførligt beskrevet i det særskilte afsnit under COVID-19.  
 
Medlemsmæssigt ved vi pt. ingenting – men COVID-19 rammer os hårdt, ingen tvivl om det. Vi må 
desværre nok belemre os på en kraftig medlemsnedgang – ikke mindst på Kollegamotionssiden (B-
medlemmerne), idet rigtig mange arbejdspladser har været lukket ned, ligesom det har været svært 
at samles på grund af forsamlingsforbud og stramme retningslinjer. 
 
2020 var som sagt et trist aktivitetsår – et år med aflysninger af vores store events som Ladywalk, 
Xtreme Mandehørm og Ladies Mud Race. Men det var især året, hvor mange af vores daglige 
aktiviteter måtte lide under nedlukninger og restriktioner og forsamlingsforbud – men alle passede 
på hinanden …… på afstand. 
 
Økonomisk har det også været et trist år, som bl.a. betød en omlægning af organisationen og dermed 
et farvel til Michael Damm. Andre årsager gjorde, at vi også måtte opsige samarbejdet med 
sportschefen.  
 
Skal vi se på det positive, så var 2020 året, hvor vi fik gang i fodbolden igen. Dog ikke som en 
turnering men – foreløbig – som ”fodboldfitness”, idet en flok unge kvinder ønskede at spille 
motionsfodbold under firmaidrættens vinger.  
Det var dog også et år, hvor vi nåede at afvikle Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm i Dark 
Edition versionen med mere end 500 tilmeldte. Og så var det året, hvor vi afviklede en succesrig 
Arbejdspladsernes Motionsdag på Padelbanerne, i og omkring Firmaidrættens Hus og på mange 
arbejdspladser i Hillerød kommune. 
 
2021 bliver et vigtigt år, hvor vi skal have ”kick startet” foreningen. Alt for mange gik i hi under 
COVID-19 – nu er vaccinen der og samtidig har vi en forhåbning om, at restriktionerne langsom 
lempes. Men tiden er en anden og nye aktivitetsformer har udviklet sig i COVID-19 tiden. 
Det er derfor vigtigt, at medlemmerne er med til at præge i hvilken retning og ikke mindst hvilke 
aktiviteter, foreningen skal tilbyde i tiden efter COVID-19. Vi har derfor brug for din mening og ikke 
mindst dine gode ideer, hvis Firmaidræt Hillerød fortsat skal være en af Hillerøds mest innovative 
idrætsforeninger.  
 
Tak for et ”hårdt” men trods alt aktivt år i og for firmaidrætten – vi ses til den udsatte 
generalforsamling som foreløbig er fastsat til onsdag den 12. maj 2021 kl. 19.00 i Firmaidrættens 
Hus – hvis restriktionerne tillader det! 
 
 
 
Peder Bisgaard, formand. 
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Bestyrelsen 
 

Bestyrelsen så efter sidste generalforsamling således ud: 
 
Formand (og Eventansvarlig): Peder Bisgaard  (Dansk Firmaidrætsforbund) 
Næstformand  Søren Gøtzsche (Furesø Kommune) 
Økonomiansvarlig:  Keld Olesen  (Hillerød Politi Idrætsforening) 
Idrætsansvarlig:  Bjarne Madsen (Volvo) 
Motions- og Frivilligansvarlig: Rikke Line Klockars-Jensen (Dansk Firmaidrætsforbund) 
Event ansvarlig:  John Englund  (FØTEX) 
Bestyrelsesmedlem:  Martin Kjeldsen (KULO) 
Suppleant:   Vakant 
   
Der har i 2020 været afholdt i alt 12 bestyrelsesmøder – 9 ’fysiske’ og 3 virtuelle. Det har i sagens 
natur primært været den daglige drift i en COVID-19 tid, der har fyldt på møderne. Ikke mindst de 
hele tiden ændrede restriktioner (forsamlingsforbud) og påbud samt anbefalingerne har fyldt. 
Derudover har økonomien, som hele tiden har været under pres ikke mindst mht. administrationens 
driftsudgifter (lønninger) og dermed nødvendigheden af en omlægning af organisationen havde stor 
prioritet – og med COVID-19 blev den økonomiske situation med en udsigt til et 6-cifret underskud et 
stort fokuspunkt i 2020.  
 
I september blev situationen ydermere forværret, idet vi var nødsaget til at opsige samarbejdet med 
vores daværende sportschef, da vi ikke var enige om den fremtidige udvikling af foreningen. Som 
følge heraf blev der arbejdet med hvordan opgaverne og ansvaret skulle varetages i fremtiden.  
 
Normalt plejer der at være stor aktivitet for bestyrelsen med deltagelse i eksterne møder på  
forbundsplan, regionale møder, møder i Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), brugermøder i 
FrederiksborgCentret samt møder med kommunale instanser af forskellig art. Men mange af disse 
møder har grundet COVID-19 enten ikke været afviklet eller omlagt til virtuelle møder. 
 
Fokusområderne har derfor heller ikke haft særlig stor bevågenhed, idet alt fokus har været om den 
daglige drift i forhold til COVID-19. 
 
Bestyrelsen står overfor en udskiftning, da Bjarne Madsen og Martin Kjeldsen af forskellige årsager 
har ønsket at udtræde af bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. Det betyder, at der skal 
findes 2 nye personer med lyst og gå-på-mod til at være med til at udvikle Firmaidræt Hillerød. 
Det er selvfølgelig beklageligt, da begge på forskellig vis og med hver sine kompetencer, har bidraget 
til at Firmaidræt Hillerød hører til en af de mest innovative idrætsforeninger i Hillerød.  
 
 

COVID-19 
 
2020 blev året, hvor vi alle lærte både ordet COVID-19 og nye udtryk som samfundssind, 
værnemidler og det at holde afstand ikke blot i trafikken, men nu også i supermarkedet og i 
idrætscenteret. 
 
2020 er heldigvis et overstået kapitel, men desværre vil det altoverskyggende fra 2020 følge med 
ind i det nye år – i hvert fald et stykke tid endnu, men heldigvis er der lys forude med en vaccination 
af alle danskere. 
 
2020 har således været et turbulent og ”træls” år også for Firmaidræt Hillerød, selvom året 
traditionen tro startede med god tilslutning til de mange aktiviteter og idrætter, som blev udbudt. 
Firmaidrættens Hus sydede igen af aktivitet fra morgen til aften, petanquebanerne var ved at blive 
gjort klar til foråret, svømmehallen var fyldt med glade børn og voksne hver mandag aften …… indtil 
onsdag den 11. marts, hvor vi lige nøjagtig fik sidste løber ind over målstregen i Ladies Mud Race 
Dark Edition, hvorefter hele Danmarks fritidsliv 1. gang blev lukket ned på grund af COVID-19.  Det 
betød at al motion og idræt under Firmaidræt Hillerød stoppede, personalet og instruktørerne blev 
hjemsendt, og knap 5000 kvinder måtte skuffende konstatere, at der ikke blev hverken Ladywalk 
eller Ladies Mud Race i år.  
Først efter sommerferien kom der igen gang i aktiviteterne – men desværre med rigtig mange 
restriktioner, der gjorde livet besværlig for både personalet, instruktørerne, de frivillige 
udvalgsmedlemmer og ikke mindst for de aktive. 
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Dagligdagen har for vores mange aktive medlemmer derfor til tider været kaotisk – først med fuld 
fart, så totalt stop, herefter opstart med 20 pr. hold, så ned på 10 med en kort periode, hvor vi 
kunne have 2 x 10 samtidig, og så ned på 10 igen for så til sidst at lukke helt ned igen inden døre. 
De udendørs aktiviteter kunne fortsætte med et forsamlingsforbud på 5, men her valgte vi alen at 
lade stavgang vandre videre, da dette kunne foregå i disse små grupper 
 
Det har været fantastisk at se, hvor positivt alle har taget imod udfordringerne og taget hensyn til 
hinanden og dermed udvist samfundssind, men samtidig også forsøgt at dyrke samværet, som det 
nu kunne lade sig gøre under de gældende restriktioner.  
I har passet på hinanden – på afstand. Stor respekt og et kæmpe skulderklap til alle for det.  
 
Økonomisk har COVID-19 også haft stor indflydelse på dagligdagen. I første omgang valgte 
bestyrelsen at hjemsende personalet og instruktørerne i håb om at vi kunne få kompensation fra 
regeringens hjælpepakker.  
Men indtægterne manglede - og med færre deltagere som følge af både frygt for at blive smittet og 
på grund af forsamlingsforbuddet betød dette færre indtægter i kontingenter, medens udgiften til 
instruktørlønninger var den samme og for enkelte hold endda højere, som følge af flere 
undervisningstimer.  
Derudover blev det hurtigt klart, at en gennemførelse af både Ladywalk, Xtreme Mandehørm og 
Ladies Mud Race ikke var muligt. Vi stod derfor for at miste/mangle overskuddet herfra, hvilket 
drejede sig om et 6-cifret beløb - og som også bruges til den daglige drift (bl.a. aflønninger og 
udvikling). 
 
Sluttelig har COVID-19 pålagt os en ikke uvæsentlig ekstraudgift til rengøring, da påbud og 
restriktioner kræver daglig rengøring og rengøring i en grad, som kun kan gøres af ”autoriseret” 
personale.  
 
Derfor var en organisationsændring med en opsigelse af den administrative medarbejder en ærgerlig 
men nødvendig beslutning. ’Rettidig omhu’ ville en nu afdød dansk skibsreder uden tvivl have sagt. 
 
Heldigvis har det efterfølgende vist sig, at vi bliver delvis dækket af regeringens hjælpepakke, 
ligesom Kulturministeriet via Dansk Firmaidrætsforbund åbnede mulighed for at søge kompensation 
for tabte indtægter (overskud) i forbindelse med dels manglende kontingentindtægter og ikke 
afviklede events. Dermed kunne vi holde ”skindet på næsen” i første omgang, men ingen ved, hvor 
langt denne mulighed rækker.   
 
Vi ved i skrivende stund ikke, hvornår vi kan forvente opstart af forårssæsonen – måske er vi i gang 
efter 7. februar, måske er det udsat indtil 1. marts – måske endda helt til påske, som regeringen 
tidligere har sagt, ville blive et vendepunkt. 
 
Vaccinen er heldigvis på vej og det skaber forhåbninger. Men vi ved godt, at mange fortsat vil være 
betænkelige ved at samles mange (+20) i et indendørs lokale eller deltage i de større events med 
flere tusinde deltagere. Det er der fuld forståelighed for og derfor vil foreningen forsøge at 
imødekomme disse udfordringer – dels med nye udendørs aktiviteter, men også undgå de store hold. 
Vaccine eller ej – vi må fortsat fastholde nogle af rutinerne fra den værste fase af COVID-19 – nemlig 
afstand og hygiejne (afspritning og rengøring). 

 
Fokusområder 2020  
 

Sidste års godkendte satsningsområder skulle som de tidligere år have været gennemgående 
arbejdspunkter for bestyrelsen i 2020. Men som med så mange andre ting blev også dette ”spoleret” 
af COVID-19 situationen. 
 
De 3 Fokusområder for 2020 var: 

• Holdspil og holdaktiviteter i tæt samspil 

• Kollegamotion på flere lokale arbejdspladser  

• Samarbejde og lokale partnerskaber  
 
Holdspil og holdaktiviteter: Hvis vi skal være lidt positive, så er det vel, at vi i 2020 fik opstartet 
fodbold igen. Ganske vist ikke som turnering med gennem en gruppe af unge piger, der ønskede at 
spille fodbold-fitness i firmaidrættens regi.  
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Vi hjalp her med banetider og materiel og ca. 20 piger spillede i efteråret på banerne ved 
Firmaidrættens Hus. Desværre satte COVID-19 en stopper for vintertræning, men vi forventer at 
starte op igen i 2021. 
 
Kollegamotion: Heller ikke her fik vi organiseret ret meget, men COVID-19 gjorde dog, at vi har forsøgt 
at hjælpe Hillerød Kommune som arbejdsplads under nedlunkningen i forbindelse med hjemsendelsen 
af medarbejdere m.m. Dette har dog været en stor opgave, og der arbejdes derfor videre i de samme 
baner. 
 
Partnerskaber: Netop grundet COVID-19 har det været svært at arbejde med partnerskaber – mange 
af vores eksisterende partnerskaber har ligget i dvale, medens det af ”naturlige” årsager ikke har 
været tiden eller muligt at indlede nye partnerskaber. 
 
 

Udvalgene og de frivillige ledere/instruktører 
 

Foreningens faste stab af frivillige bestyrelses- og udvalgsmedlemmer lå i 2020 stadig på ca. 30 
personer m/k. Derudover var der tilknyttet mere end 30 instruktører og medhjælpere inden for 
stavgang, svømning samt i de fleste motions- og fitnessaktiviteter. Instruktørerne udøver deres 
instruktion på forskellig vis mht. honorering – nogle er 100 % frivillige, andre får skattefri 
omkostningsgodtgørelse og andre er lønnet på almindelig vis. 
  
Der er for de flestes vedkommende tale om frivilligt arbejde uden egentlig honorering, men alene 
som skattefri omkostningsgodtgørelse men uanset om man er lønnet eller honoreret på anden måde 
er det vigtigt, du også positivt tilkendegiver, når et udvalg og/eller instruktører har gjort et godt 
stykke arbejde.  
 
Året startede med en ”Nytårskur” for bestyrelse, udvalg og instruktører, hvor rigtig mange deltog i en 
hyggelig aften. Det var tydeligt, at vi har en god forening med mange engagerede og loyale 
udvalgsmedlemmer og instruktører, der alle er klar over, at vores styrke er, at vi er en forening båret 
på frivillighed men støttet af professionelle kræfter. 
 
Derfor er det vigtigt, at du husker at sige tak til din instruktør eller dit udvalgsmedlem - for det luner 
utrolig meget at modtage et skulderklap i ny og næ. Frem for alt skal man huske på, at de mange 
instruktører og frivillige er med til, at du, dine kollegaer, venner eller familie får nogle gode 
oplevelser i årets løb.  
 
Der skal derfor lyde en stor og varm tak til alle udvalgsmedlemmer, instruktører m.m. for den store 
indsats, som der gøres i årets løb. Det er ikke mindst deres fortjeneste, at Firmaidræt Hillerød hører til 
”eliten”, når vi taler om innovative foreninger i Hillerød. 
 
 

Frivilligklubben 
 
Frivilligklubben har i 2020 ikke haft mulighed for at udøve sit virke, da alt jo har været lukket ned fra 
start marts pga. Corona. 
Vi nåede lige at afholde XM-/LMR Dark Edition inden vi for alvor måtte lukke ned. Det gik så fint. 
Men som vi skrev i 2019, så tog Frivilligklubben store skridt, der kom struktur på arbejdet og 
organiseringen, og vores planlægningskalender SMARTPLAN. 
Så vi ser frem til jeres engagement og glæder os til fremtidige arrangementer. 
 
 

Idrætsafdelingen 
 

De traditionelle idrætter har det svært – ikke bare i firmaidrætten men generelt. På landsplan kan 
man se, at både håndbold (trods OL, VM og EM) og tennis (trods en Wozniacki) stadig ”bløder”. 
Fodbold og badminton holder status quo, dog primært på ungdomssiden – voksensiden mister stadig 
medlemmer.  
 
Hvis vi alene fokuserer på de idrætsgrene, som Firmaidræt Hillerød har haft aktivitet i i 2019, så kan 
vi dog alligevel konstatere et ganske tilfredsstillende år.  
Udover badmintontræning har Firmaidræt Hillerød også udbudt dart, golf og petanque.  
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Alle udvalg beretter om en tilfredsstillende sæson med stabil tilslutning, gode turneringer og andre 
positive tiltag, inden flere af idrætterne blev stoppet eller reduceret p.gr. af COVID-19.   
 
Badminton udbydes alene som træningsaktivitet med baner på Grønnevangskolen – ikke de bedste 
tider, men alligevel har der været tilfredsstillende aktivitet gennem hele sæsonen.  
 
Petanque 
Året 2020 har pga Corona været lidt anderledes. Året startede med at vi fik repareret nogle af vores 
baner. Som alle andre var vi lukket ned i foråret og kom først i gang i starten af juni, hvilket betød at 
vores Sommer turnering i Double blev forkortet så vi kun mødte hinanden 1 gang. Til trods for det var 
der 22 tilmeldte hold. Single turneringen blev vi desværre nødt til at aflyse. Der er blevet afholdt 1 
stævne som var et åbningsstævne.  
Hyggepetanque har et deltagergennemsnit på omkring 14. Her valgte de at dele holdet op så der blev 
spillet over 2 dage i efteråret så man kunne overholde restriktionerne. 
Rødvinspetanque havde frem til nedlukningen et deltagergennemsnit på 8,52 pr gang, men så kom 
de stærkt igen for fra juni og resten af året steg det til 11,52 pr gang, og det til trods for at der kun 
måtte være 10 pr gang fra sidst i oktober til december. Så der har været god aktivitet hen over 
sommeren. Vinterpetanque er derimod gået lidt tilbage med 5 deltagere hvilket kan tilskrives Corona. 
 
Dart 
2020 blev et meget specielt år, ikke bare for dartafdelingen i FH men også hele verdenen, som vi nok 
aldrig vil glemme. 
Den ”gamle” sæson fortsatte ind i 2020 med 36 dartspillere, men med nedlukning af landet den 11/3 
afsluttede vores sæson lidt før tid. Vi var dog nået så langt i turneringen at den aktuelle stilling blev 
gældende og præmier og hæder kunne uddeles til de rigtige vindere. Vores altid hyggelige 
afslutningsfest måtte selvfølgelig udsættes, men i august blev det muligt at mødes igen, så det 
gjorde vi og fik en hyggelig dag ud af det i foreningshuset. 
Den nye sæson så vi frem til med spænding, og trods forhåndsafbud fra flere grundet Corona, 
lykkedes det os alligevel at blive 34 spillere. Vi nåede at spille et par måneder, så blev forsamling 
tallet sat ned til 10. Det klarede vi så ved på skift at lade de ”overskydende” spillere få en ”friaften” 
og nogle enkelte valgte selv at holde pause. Sådan fortsatte vi året ud, og i skrivende stund er vi 
som bekendt totalt lukket ned, og troen på at vi kan fuldføre vores turnering er efterhånden meget 
lille. 
Af stævner har vi kun nået at afholde Hillerød Open i februar, men det blev da heldigvis endnu 
engang med stor tilslutning. 82 spillere fra nær og fjern deltag og alle fik en fantastisk dag hvor 
huset summede af liv og glade stemmer. 
 
Golf 
Golf-afdelingen i Firmaidræt Hillerød har i samarbejde med Hillerød Golfklub for 8ènde år i træk 
gennemført en turnering på Hillerød Golfklubs dejlige par 3 bane med deltagelse af 10 spillere. 
Turneringen der var for begyndere, let øvede og øvede golfspillere blev afviklet over 6 søndage hen 
over sommeren. Kombinationen af øvede og nybegyndere har vist sig at være en god ide fordi de 
øvede kan forfine deres spil og nybegynderne får gode råd med på vejen, og da det jo er en 
handicapturnering, deltager alle på lige vilkår i turneringen. 
Hillerød Golfklub stiller deres par 3 bane til rådighed og Golfudvalget har planlagt turneringen. 
Turneringen, der sædvanligvis varede ca. 2 timer, blev spillet i tidsrummet 10-12 på 6 søndage hen 
over sommeren og deltagergebyret var 350 kr. pr/person. Det må siges at være billigt i forhold til de 
normale golftakster. 
Golfklubben håber selvfølgelig, at de får nye medlemmer ved turneringen, og det har også vist sig at 
holde stik.  
Der var flotte præmier hver gang og en stor tak til Dansk Firmaidrætsforbund, Pro Shoppen og andre 
der havde sponseret de mange præmier. Efter den sidste turneringsdag blev der serveret kaffe og 
wienerbrød og der var præmier til de 3 bedste sammenlagt for hele turneringen. Hvis du kunne være 
interesseret i at snuse til golfen så læg mærke til når invitationen sendes ud næste gang. 
 
Floorball tilslutningen vokser stille og roligt, når der hver fredag fra kl. 15.30 og et par timer frem er 
fuld fart på banen i Firmaidrættens Hus – indtil Coronaen satte en stopper for træningen kort før jul. 
Der er 2 faste ”ulønnede” instruktører på holdet og i alt 15 aktive, men der er plads til flere. Derfor er 
det allerede nu aftalt, at der i sæson 2021 vil blive spillet både onsdage fra kl. 16.00 – 18.00 og 
fredage fra kl. 15.30. Som det er nu er der ingen aldersinddeling, og derfor er målgruppen pt. +16 år. 
Floorball har desuden været en god indgang til erhvervsskolerne, som i dag har større fokus på idræt 
og motion end tidligere. De har stadig deres gang i huset, dog mere ad hoc.  
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Men også andre grupper/virksomheder har fået øjnene op for at vi har en floorballbane og har lejet 
sig ind til en god gang kollega- eller vennemotion. 
Ingen tvivl om, at der er et potentiale i floorball, da det er en motionsform, hvor både mænd og 
kvinder kan spille både sammen og mod hinanden ligesom erfaring med spillet ikke nødvendigvis er 
en fordel. Derfor forventer afdelingen, at der i løbet af 2021 – når hverdagen er vendt tilbage – vil 
blive afviklet både stævner og events for derigennem at ”sælge” floorballen. 
 
Fodbold har desværre været i dvale i et par sæsoner, men pludselig dukkede der en flok yngre 
piger/kvinder op og spurgte, om de kunne spille motionsfodbold under firmaidrætten – ikke 
turneringsfodbold men alene træning.  
Derfor startede ca. 20 kvinder fodbold en gang om ugen, men dels grundet Coronaen og dels det ikke 
var muligt at finde vintertræningstid på kunstgræsbanerne med lys. 
Vi håber derfor, at fodbolden igen kan komme i gang i løbet af 2021 – så må vi se under hvilken form 
og omfang, det kan ske. 
ES Cup er et ”boldstævne” for ungdomsuddannelserne og skulle have været afviklet for 7. gang i 
Hillerød – men som så meget andet blev stævnet først udsat men senere helt aflyst grundet 
Coronaen. 
 
Der skal herfra lyde en stor tak til alle udvalgsmedlemmerne under idrætsafdelingen for indsatsen i 
2020. 
 
                                  

Motionsafdelingen 
 
Motionsafdelingen dækker over træning i Firmaidræt Hillerød, hvor der traditionelt ikke er 
turneringer. 
 
2020 vil vi aldrig glemme. Sæsonen startede som sædvanligt med mange aktivitetstilbud i 
Firmaidrættens hus og god tilslutning på de fleste hold. 11. marts ændrede dog alt. På et splitsekund 
blev alle hold lukket ned, og resten af 2020 blev en dans med restriktioner og fyldt med benspænd 
der skulle overvindes, hvis der stadig skulle være aktivitet i huset.  
 
Forsamlingsbegrænsninger, spritdispensere og afstandsregler gav nye spilleregler for 
motionsafdelingen, og der skulle tænkes kreativ for at bibeholde aktivitet. Både i foråret og sidst på 
året var der måneder helt uden aktivitet, og derimellem var aktiviteten ganske anderledes end 
vanligt.   
 
Salen blev opdelt, der blev dannet mindre hold på ni plus instruktøren, erstatningshold og delte hold, 
og så kastede foreningen sig ud i en ny tilmeldingsform, så vi var sikre på ikke at overskride 
forsamlingsrestriktionerne.  
 
Der blev skiltet alle vegne og lavet særlige retningslinjer for hvordan man kom ind i salen ét sted og 
gik ud et andet. 
  
Brugerne måtte også i lange perioder acceptere at bad efter træningen ikke var en luksus foreningen 
kunne tilbyde.  
 
Sidst på året tog centerlederen tilløb til flere digitale tilbud til medlemmerne, som et plaster på såret, 
når huset var lukket. Disse tilbud blomstrede for alvor da vi kom ind i januar 2021.  
 
Herunder et kort indblik i de forskellige motionsaktiviteter i Firmaidrættens Hus:  

 
Rigtige Mænd kører med tilfredsstillende tilslutningen. Det er stadig fællesskabet og den alsidige 
træning, der er i højsædet. Deltagerantallet er stabilt og humøret i top, (mange cykler timen før) –
Kirsten er den energiske instruktør, og I nedlukkede perioder har sammenholdet blomstret på holdets 
interne og meget humoristiske Facebookside. 
   
Fitness- og yoga: Der har været tilfredsstillende tilslutning til de fleste fitness- og afspændingstilbud, 
der er blevet tilbudt. Mere end 20 hold ugentligt med ca. 10 forskellige aktiviteter blev udbudt i 
2020!!  
Indendørs cykling skal fremhæves for sin store aktivitet med omkring 300 deltagere i årets løb.  
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Svømning: Restriktionerne var i lange perioder i året mindre restriktive for børn- og unge, end for 
voksne, og selvom svømmesæsonen har været væsentlig kortere end normalt i både forår og efterår, 
så har aktiviteten ikke været påvirket på samme måde som for voksne, når vi kunne komme i 
vandet.  
Forældre måtte blive ude af hallen, hvilket faktisk blev oplevet som en fordel for instruktørerne ift. 
børnenes koncentration.  
Der har været en indsats for at få flere instruktører om bord, og det er lykkedes. Der er kommet én ny 
ung træner og to hjælpeinstruktører mere. Dette gør børnenes oplevelse i vandet bedre, da de oftere 
får en personlig opmærksomhed fra en instruktør eller hjælpeinstruktør.  2020-sæsonen været igen 
været en god sæson med mange glade svømmere.  
Crawl for voksne er stadig et hit, lige som Aqua gymnastik er populært, ikke mindst pga. 
samarbejdet med svømmehallens instruktører, og de Aqua fitness- madrasser vi investerede i for et 
par år siden. 
 
Stavgang: I stavgangsafdelingen har, bortset fra ca. 1½ måned i marts/april 2020, været i gang hele 
året på trods af Covid-19. Der holdes afstand og gås i grupper af den størrelse, som skiftende 
restriktioner året igennem har påbudt.  
Antallet af medlemmer er ca. 20 fordelt på mandag formiddag og tirsdag eftermiddag. Afdelingen går 
en del i Frederiksborg Slotspark, men tager også den traditionelle "Istur" til Sørup og går tur i "Den 
reserverede Have" ved Fredensborg Slot, når den er åben for adgang i juli måned, og så bor vi jo i et 
"smørhul" med  Gribskov mod nord og Store Dyrehave mod syd med rige muligheder for ture med 
stavene, og det benytter afdelingen sig af især om sommeren. 
Det sædvanlige sociale samvær har været sat lidt på stand-by året igennem. Cafébesøg den første 
mandag i måneden lod sig kun gennemføre et par gange, hvor man kunne sidde udendørs, og 
julefrokost lod sig heller ikke gøre, så stavgængerne ser frem mod forhåbentlig bedre tider. 
Ved afslutningen af året blev der sagt farvel til udvalgsmedlem og instruktør Bodil Kjellberg, der efter 
mange år i udvalget ønskede at stoppe i udvalget, men fortsætter som aktiv udøver. I stedet er 
indtrådt Lone Holm som afløser – først tusind tak til Bodil for hendes indsats gennem årene, hvor 
foreningen også på andre fronter har nydt godt af Bodils hjælpsomhed. Men samtidig en stor 
velkommen til Lone. 
 
Der skal herfra lyde en stor tak til alle udvalgsmedlemmer og instruktører under motionsafdelingen 
for indsatsen i 2020. 
 
 

Events 
 
Events er efterhånden blevet et fast begreb under Firmaidræt Hillerød og noget som Hillerød kender 
foreningen for. Det er svært at vurdere værdien for foreningen ved afviklingerne: får vi flere 
medlemmer, bliver foreningen mere kendt og synlig blandt borgerne og er der nogen økonomisk 
gevinst ved anstrengelserne?  
 
I 2020 nåede vi grundet COVID-19 desværre kun at afvikle 3 ud af 6 events – Xtreme Mandehørm 
Dark edition og Ladies Mud Race Dark Edition med tilmelding af ca. 550 personer  samt 
Arbejdspladsernes Motionsdag den 9. oktober.  
Både Ladywalk sidste mandag i maj, Xtreme Mandehørm og Ladies Mud Race medio september 
måtte aflyses – og vi måtte derfor skuffe formentlig 6-7.000 mennesker. 
 
Xtreme Mandehørm Dark Edition havde premiere den 10. marts med start kl. 19.00 med deltagelse af 
ca. 100 alfahanner med påmonterede pandelamper. Ruten var den samme som skulle bruges dagen 
efter for kvinderne og med de tilbagemeldinger vi fik, så så det ud til, at løbet var en succes og 
sagtens kan gentages. 
   
Ladies Mud Race Dark Edition foregik aftenen efter den 11. marts 2020 med start og mål ved 
Firmaidrættens Hus. Løbene foregik på den samme bane som XM-løberne havde løbet til aftenen før 
og gik gennem skovområdet bag FIFs boldbaner, gennem en del af Adventure Park-området og 
videre gennem tennisanlægget til Firmaidrættens Hus, hvor en ny omgang ventede med bål, lys og 
farver. 
450 kvinder havde tilmeldt sig, men grundet udviklingen af COVID-19 var der et naturligt frafald på 
selve løbsdagen, der blev gennemført med skyldig hensyntagen til de gældende restriktioner. Men 
hele 350 kvinder mødte frem til denne nye form for løb iført pandelamper og igen var det en succes.  
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Arbejdspladsernes Motionsdag er Firmaidrættens signaturprojekt. Drømmen er, at vi denne fredag 
inden efterårsferien vil se alle Danmarks arbejdspladser i træningstøjet med kollegerne. Fordi det er 
sjovt og godt for arbejdsrelationerne, men også for at gøre opmærksom på, at vi skal passe på vores 
krop, hvis den skal holde til et langt arbejdsliv.  
Selvom der var restriktioner at tage forhold til blev arbejdspladserne i Hillerød opfordret til at finde 
en aktivitet, der passer til dem; en gåtur, deltagelse i floorball eller petanque, en aktivitets dag i 
firmaet eller deltagelse i Padel på banerne ved Hillerød Tenniscenter.  
Mange arbejdspladser i Hillerød tilmeldte sig og rigtig mange ansatte dyrkede motion eller anden 
form for aktivitet sammen med kollegaerne på arbejdspladserne i Hillerød den dag og ved 
Firmaidrættens Hus deltog knap 50 personer i petanque, floorball eller padel. 
Arbejdspladsernes Motionsdag har derfor fortsat plads i Firmaidræt Hillerød … også i 2021. 
 
 

Medlemstal 
 
Det var med spænding at vi imødeså 2020 medlemstallene, som med sikkerhed ville blive påvirket af 
COVID-19. Resultatet viser, at 2020 både har været et positivt år men også et negativt år. 
 
Firmaidræt Hillerød indberetter ligesom alle andre idrætsforeninger medlemstallet til Det Centrale 
medlemsregister (CFR) efter godkendte regler for, hvornår man kan registreres som et medlem. Disse 
regler er naturligvis fulgt til punkt og prikke, men da Firmaidrættens struktur gør, at man kun kan 
være medlem af Dansk Firmaidrætsforbund gennem en lokal firmaidrætsforening betyder dette, at al 
Kollegamotion og motion på ungdomsuddannelserne bliver registret under Firmaidræt Hillerød – 
derfor det høje tal.  
 
Det positive er, at foreningens samlede CFR-medlemstal er det højeste i foreningens historie, nemlig  
16.221 CFR-medlemmer, hvilket uden tvivl gør Firmaidræt Hillerød til Nordsjællands største 
idrætsforening. 
Men medaljen har også en bagside for i dette tal ligger både registreringer for Kollegamotion 
(aktiviteter der foregår ude i virksomhederne), ungdomsuddannelserne (erhvervsskoler m.m.) samt 
associerede foreninger (Styrk din Krop). 
 
Når vi trækker disse 3 kategorier fra, så er der i alt 603 medlemmer mod 717 i 2019, som er de 
medlemmer, der dyrker en aktivitet udbudt af Firmaidræt Hillerød – og altså det officielle tal i forhold 
til indberetningen til Hillerød Kommune. 
 
Dette er en – desværre – nedgang på 15% i forhold til 2019, men ikke en uventet nedgang. Dette 
skyldes primært COVID-19. Her har vi været udfordret via begrænsninger på vores hold og den 
kendsgerning, at vi arbejder med 3 sæsoninddelinger og ikke mindst i sidste halvdel af 2020 har der 
været tilbageholdenhed i tilmeldingerne.  
Frafaldet er ikke uventet sket i petanque og svømning, som begge har været hæmmet af 
restriktionerne.  
Men tilbagegangen svarer nogenlunde til landstendensen – både for firmaidrætten men også for al 
anden voksenidræt i både DGI og DIF. 
 
Ingen tvivl om, at der ligger en stor opgave i at få vendt tilbagegangen og få de mange fysik 
inaktive, der i COVID-19 tiden har lagt motionen på hylden, i gang igen. 
 
Men når det er sagt, så kan vi glædes over, at vores samlede fremgang på 45% i forhold til 2019 
klart procentvis er den største fremgang blandt foreningerne i Dansk Firmaidrætsforbund. 
 
 

Firmaidrætten og den sociale forpligtelse 
 
Firmaidræt Hillerøds store events som Xtreme Mandehørm og Ladies Mud Race, som kræver rigtig 
mange hjælpere, har ikke kunnet lade sig gøre uden hjælp fra andre foreninger, der derved har tjent 
en skilling til deres klub. Dette er desværre ikke sket i år, da vi ikke har afviklet disse store events. 
Selvom vi ikke decideret har ungdomsarbejde i Firmaidrætten, så ved vi godt, hvor vigtigt dette 
arbejde er, og at dette koster penge – penge som netop tjenes ved at hjælpe andre eller ved 
loppemarked etc. 



 

 

10 

Vores samarbejdspartner Hillerød Fodbolds Venner har været trofaste partnere igennem flere år og 
derfor besluttede vi, at donere 5.000 kr. til ungdomsarbejdet i Hillerød Fodbold som et plaster på 
såret. 
Disse penge blev overrakt på Hillerød Stadion i pausen til en 2. divisionskamp og vakte stor jubel og 
anerkendelse. 
 
Firmaidræt Hillerød har også skabt en tradition med at yde et bidrag til et godgørende formål i 
forbindelse med afvikling af forskellige aktiviteter op til jul og nytår. Her udbyder foreningen en 
række aktiviteter udenfor programmet, hvor overskuddet doneres til et godt socialt formål. 
Dette har grundet COVID-19 situationen og restriktioner i sagens natur ikke kunnet lade sig gøre i år.  
 
 

 
 
 

Hillerød Kommune, ’Bevæg dig hele livet’ og Kollegamotion 

Et af forbundets satsningsområder er Kollegamotion, som er kommet i fokus i takt med at det er 
blevet svære tider for holdidrætterne og det ”gode gamle firmaidræt”. Så når virksomhederne ikke vil 
komme til os, så må vi komme til dem – og det gør vi gerne med stor hjælp fra forbundet. 
I løbet af 2019 blev Hillerød Kommune en såkaldt visionskommune – ikke noget Firmaidræt Hillerød 
umiddelbart er en del af, da projektet ”Bevæg dig hele livet” er et DIF og DGI-projekt uden 
Firmaidrætten som officiel samarbejdspartner – men alligevel.  
 
Arbejdspladsen er nemlig en vigtig arena i kampen om at få flere aktive – og nå visionen med at i 
2025 skal 50% af Danmarks befolkning være medlemmer af en idrætsforening og hele 75% skal 
dyrke motion. For at sætte det lidt i relief, så skal 4.300 flere borgere være aktive end i dag og 
idrætsforeningernes samlede medlemstal skal stige med hele 3.600 medlemmer – et umiddelbart 
urealistisk mål, da det samlede medlemstal for idrætten i Hillerød de sidste 8-10 år har ligget stabilt 
mellem 16 – 17.000 medlemmer. 
 
Men på en front kan Firmaidræt Hillerød være med til at hjælpe visionen på vej – Hillerød Kommune 
har nemlig givet medarbejderne lov til at dyrke 1 times motion i arbejdstiden og hvis alle de 
medarbejdere, der gør brug af dette flotte tilbud, blev registreret i Firmaidrætten under 
Kollegamotion, så er målet pludselig ikke uopnåeligt mere.  
Firmaidræt Hillerød og Dansk Firmaidrætsforbund (Rikke Line) har derfor været i jævnlig kontakt med 
medarbejderne på Hillerød Kommune om at dyrke motion tilpasset netop deres funktion. 
 
Vi havde i 2020 27 medarbejdere fra Hillerød kommune på kursus. De nåede dog kun modul 1. Modul 
to var ikke muligt at gennemføre. I stedet afholdtes et ”stay motivated”-webinar på én time, og de 
er løbende blevet fodret med tilbud for forbund og forening over mail.  
For at fastholde motivationen har der været afholdt en digital workshop med to afdelinger, to har 
haft besøg af en digital instruktør, og så har en del deltaget i forbundets 10-i-12 motion.  

 

Formand Peder 
Bisgaard overrækker 
en gavecheck på 
5.000 kr. til Hillerød 
Fodbolds venners 
formand Peter Hansen 
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Firmaidrættens Hus - udvidelse 
 

I Dansk Firmaidrætsforbunds jubiluæmsskrift udgivet i anledning af forbundets 75-års jubilæum den 
20. januar 2021 er der hele 4 sider, dedikeret til Firmaidræt Hillerød og hvor historien om ”Danmarks 
flotteste foreningshus” er genfortalt – netop fordi vi er både meget stolte men også meget glade for 
huset, der blev indviet og overgivet til Firmaidræt Hillerød 08.08.08 kl. 08.08 ! 
 
Vi ved ikke nøjagtig, hvor mange brugere, der går gennem døren til Firmaidrættens Hus, men vores 
bud er, at et sted mellem 4 - 500 bruger huset hver uge, og det synes vi er ganske flot. Men det 
betyder også, at slitagen af de mange personer kan mærkes i dagligdagen. Vi forsøger at holde huset 
i en fin stand så godt, som det nu er muligt – ikke mindst fordi vi sætter en ære i, at vores 
medlemmer føler sig godt til rette. 
 
Vi forsøger derfor at holde en god rengøringsstandard, som i løbet af året har krævet nye standarder 
som følge af COVID-19 og derfor er der nu lavet aftale med Royal Stage om daglig rengøring af huset. 
 
Vi havde et mål om at få nye møbler i foyeren – og måske lidt mere hygge i cafeen. Dette mål er 
desværre ikke nået, da vi midt i arbejdet blev stoppet af COVID-19. Ikke kun fordi vi var nødsaget til 
at inddrage cafe-området en overgang – dels fordi det ikke var tilladt at bruge cafe og køkken men 
også fordi arealkravet pr. deltager på et tidspunkt krævede fuld gulvplads. 
 
Men vi bruger COVID-19 situationen medens huset er lukket ned for aktiviteter til at friske huset op, 
og vi håber derfor at huset fremstår ”frisk og indbydende”, når vi igen kan åbne. Men selvom er i 
gang og har en plan, så tager vi selvfølgelig stadig gerne imod gode ideer fra medlemmerne og 
brugerne af huset. 
 
2020 var på mange måder et trist år – men det var også et positivt år i forhold til Firmaidrættens 
Hus. Igen lagde vi billet ind på udvidelse af Firmaidrættens Hus i forbindelse med kommunens 
budget 2021-24, for det ligger fast, at bestyrelsen stadig har et ønske om en udvidelse af huset – en 
udvidelse med nye (kvinde)omklædningsfaciliteter, mere lagerrum og faste lokaler til henholdsvis 
indoor cykling og kredsløbsmaskiner.  
 
Og sandelig om det ikke denne gang lykkedes at få hul på bylden, idet byrådet i forbindelse med det 
nye budgetforlig besluttede at sige go for en udvidelse af Firmaidrættens Hus – dog først med start i 
2023.  
 
Vi havde i årets løb både indgivet et høringssvar til budgettet og været til flere dialogmøder for at 
forklare, hvorfor og hvordan Firmaidræt Hillerød selv var i stand til at betale for byggeriet – og hvor vi 
i samme moment forsøgte at få en forklaring på, hvorfor Byrådet ikke tog imod et sådan enestående 
tilbud med kyshånd. Det fik vi reelt aldrig en forklaring på – ligesom vi måtte erkende, at der ikke 
blev lyttet til vores forklaringerne omkring de budgetmæssige anlægstal og driftsudgifter, som vi ikke 
var enige i – bl.a. at vi fandt det uretfærdigt, at vi skal betale moms af vores indskud og af vores 
afdrag på den udgift, som Hillerød Kommune ”scorer” momsen på under byggeriet. 
 
Situationen er nu den, at Byrådet har sagt ja til en udvidelse af Firmaidrættens Hus, men Firmaidræt 
Hillerød har ikke accepteret den af kommunen samlede økonomi i projektet. Det formoder vi, at vi 
skal indgå en dialog om med Hillerød Kommune i løbet af 2021 – ikke mindst fordi de økonomiske 
betingelser er blevet noget ændret som følge af COVID-19, ligesom ingen ved, om vores 
forventninger til en øget tilgang af medlemmer holder. 
 
Men vi er glade for, at der er taget hul på sagen og glæder os til at gå i dialog med kommunen.    
 
 

Fra sportschef til centerleder … og ny administrativ medarbejder 
 

Firmaidræt Hillerød er – ligesom nævnt ovenfor – også en af de få foreninger i Hillerød, der har ansat 
personale til at klare dagligdagens administrative byrder for vores frivillige ledere og instruktører – en 
ordning vi har haft i rigtig mange år, og som med årene er blevet udvidet fra ”ren” bogholderi og 
administrativt arbejde til også at omfatte en decideret foreningsmedarbejder og sportschef (nu 
Centerleder).  
 
I 2020 skete der dog store ændringer både i besætningen og i selve organiseringen af arbejdet på 
kontoret. 
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På et bestyrelsesmøde i december 2019 havde bestyrelsen fokus på foreningens driftsøkonomi, idet 
vi kunne se, at vores faste udgifter til lønninger var for store. Beregningerne viste, at vi skulle spare 
et beløb i lønninger på omkring 100.000 kr. på årsbasis, hvilket var et stort beløb for foreningen. 
 
Som anført i afsnittet om COVID-19 blev krisen yderligere forværret med manglende indtægter fra 
forskellige fronter (manglende kontingent og manglende indtægter fra events), hvilket gjorde, at der 
skulle ske noget. 
 
Bestyrelsen besluttede efter mange overvejelser at omlægge administrationen således, at 
bogholderifunktionen (Susanne Nørgaard) skulle sammenlægges med den administrative 
medarbejders funktion (Michael Damm) og at denne fælles funktion sammenlagt skulle være på 10 
timer. Da denne nye stilling indebar kendskab til og indsigt i bogholderi, blev den tilbudt Susanne, og 
derfor var vi nødsaget til at opsige Michael med udgangen af november måned. 
Vi vil derfor her benytte lejligheden til at sige Michael tak for et loyalt arbejde for foreningen gennem 
en årrække. Michael har heldigvis indvilliget i at fortsætte i svømmeafdelingen i hvert fald sæsonen 
ud. 
 
Uheldigvis ville skæbnen også, at vi medio september måtte opsige samarbejdet med sportschef 
Dorte Dahl, som følge af uenighed om foreningens fremtidige drift og virke. Der blev indgået en 
fratrædelsesaftale med øjeblikkelig virkning.  
Bestyrelsen gik derefter i tænkeboks for at genvurdere organisationen, men konklusionen blev, at 
det var en nødvendighed med en deltids leder af Firmaidrættens Hus – dog med en anden 
stillingsbetegnelse. 
 
I midlertidig blev vi overhalet indenom, da COVID-19 gjorde, at der var behov for noget energi i huset 
”her og nu”, og at vi ikke kunne vente 3-4 måneder på en nyansættelse.  
 
I december måned blev vores vikarinstruktør Lotte Reffs derfor konstitueret og midlertidig ansat som 
Centerleder i Firmaidræt Hillerød med hovedopgaven at sørge for aktivitet, fornyelse og glæde i 
Firmaidrættens Hus. 
Der skal her lyde et velkommen til Lotte Reffs, der dog ikke har haft mulighed for at hilse på alle, da 
COVID-19 kort efter Lottes tiltræden gjorde, at Firmaidrættens Hus blev lukket ned.  
Men vi kan garantere for, at der arbejdes hårdt på mange fronter og medlemmerne kan derfor glæde 
sig til, når der bliver mulighed for aktivitet i og udenfor huset igen. 
 
 

Kommunikation, markedsføring og presse 
 
Når man bryster sig af at være en innovativ og aktiv forening er ”god kommunikation” til foreningens 
medlemmer, potentielle medlemmer og internt til udvalgsmedlemmer og instruktører en 
nødvendighed. Derfor bestræber vi os hele tiden på at være opdaterede med de digitale muligheder, 
men ender oftest med at bruge de nemme redskaber som annoncer i lokalavisen og nyhedsbreve via 
mail og i stigende omfang via de sociale medier. 
 
I 2020 har vi været ganske aktive på alle fronter. Vi har gennem Hillerød Posten (HIP) og med støtte 
fra COVID-19 midler haft en ugentlig ¼ side i HIP dels med generelt indhold og med aktuelle tilbud. 
Dette med udgangspunkt i en opfordring fra HIP, og fordi vi gennem netop COVID-19 midlerne fik 
mulighed for at afprøve dette i forhold til dels at fastholde medlemmerne men også skabe nye 
medlemmer. Desværre gav det ikke nogen særlig synlig effekt trods en massiv annoncering. 
Vores Nyhedsbrev fik en opblomstring i 2020 også grundet COVID-19, idet det er og bliver den 
nemmeste og hurtigste måde at få kommunikeret ud til medlemmerne. Netop COVID-19 og de mange 
skiftende restriktioner gjorde, at vi i 2020 faktisk udsendt 8 nyhedsbreve, og intet tyder på, at der 
heller ikke i de kommende måder vil blive udsendt min. 1 månedligt nyhedsbrev med opdateringer og 
nyt fra foreningen. 
 
I løbet af 2020 mener vi, at vi med hjælp fra forbundet har fået styr udsendelserne, hvor mange 
desværre røg direkte i SPAM. Dette skulle nu være afhjulpet, men vi opfordrer til at du jævnligt 
kigger i SPAM for at sikre modtagelse af nyhedsbrevene.   
 
Næste skridt er udvikling af vores hjemmeside, som trænger til en opfriskning samt en mere 
spændende form for Nyhedsbrev, hvilket vil gøre det både læseligt nemmere og fremstå som mere 
indbydende læsning. 
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I dagligdagen har vi et godt og positivt samarbejde med pressen – både Frederiksborg Amts Avis og 
Hillerød Posten. Vi oplever, at man begge steder altid tager positivt imod vores pressemeddelelser, 
men har dog erfaret, at det er sværere at få pressemeddelelser i Hillerød Posten siden 
sammenlægningen med Sjællandske Medier som ejer begge aviser.  
 
Vi er stadig tilknyttet forskellige netværk – bl.a. delvis via erhvervsforeningen C4 og gennem 
sportsnetværket i HGI Fodbold, men i sagens natur har dette netværk været svær at dyrke i 2020 
som følge af COVID-19. Men det er noget, vi i fremtiden både vil og skal prioritere. Det er her, vi har 
indgangen til de mange virksomheder i Hillerød og omegn. 
 
 

Foreningen og SOME 
 

En af foreningens akilleshæle har været arbejdet med SOME – de sociale medier. Vi har ganske 

enkelt ikke været dygtige nok til at udnytte mulighederne – heller ikke i det forgangne år. 
 
Hjemmeside www.firmaidræt-hillerød.dk: Vores hjemmeside har tidligere fået mange roser 
undervejs, men vi må erkende, at tiden nok er løbet fra den måde, som vores hjemmeside er opsat 
på og den måde vi bruger siden på. 
Vi arbejder derfor sammen med forbundet om at ”modernisere” vores hjemmeside, så den fremstår 
flot, indbydende, aktuel og nemt at arbejde med. 
Vi har en hjemmeside, der arbejder sammen med Supernova, stævneplanner og et tilmeldingssystem 
(inkl. indkøbskurv) med tilhørende betalingssystem. Vi arbejder stadig på at finde et bookingsystem, 
som passer til den måde vi driver vores forening og foreningshus på. Vi har brug for et system som er 
nemt og overskueligt for brugerne.  
 
Facebook: Dette sociale medie bliver mere og mere udbredt at bruge blandt vores medlemmer og 
andre ”følgere”. Vi arbejder løbende med at bruge mediet – ikke mindst i markedsføringsøjemed men 
da vores har hele tiden opmærksomheden på, at det er ikke alle, der bruger dette medie.  
Vi er fuldt ud klar over, at en del af vores medlemsskare ikke bruger Facebook, så derfor er vi meget 
opmærksomme på, at Facebook ikke kan stå alene. 
Det kan dog konstateres, at vores officielle foreningsside følges af knap 1300 personer, hvilket vi er 
godt tilfredse med. 
Derudover har vi jo selvstændige sider for Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm, og her må vi 
sige, at kvinderne er bedre til Facebook end mændene. LMR-siden har efter 3 år mere end 2.700 
følgere, medens vores lokale XM-side har 225 følgere. 
 
Instagram: Foreningen har i 2020 fået Instagram-profil, som dog ikke er blevet kendt endnu. Hvis vi 
vil nå det yngre segment, så er det gennem det medie, men vi er nødsaget til at få interesse for 
vores Instagram profil, og det gør vi nok ikke alene med petanque og stavgang eller Mix Motion. 
Instagram skal målrettes med opslag målrettet den yngre gruppe – f.eks. ungdomsuddannelserne 
(erhvervsskolerne). Vi vil i samarbejde med forbundet arbejde videre med dette medie. 
 
LinkedIn er også et medie, som bliver mere  og mere brugt – ikke mindst i det segment – nemlig 
beslutningstagere i virksomhederne – som er interessante for os for den vej at promovere firmaidræt 
enten som Kollegamotion eller som deltagere i vores tilbud. Endnu er vi ikke oprettet som forening 
men vi bruger den via private profiler. 
 
 

Hillerød Kommune / Folkeoplysningsudvalget / HSI / C4 Netværket 
 

I dagligdagen har vi et godt samarbejde med Hillerød Kommune, og det er vores indtryk, at Hillerød 
Kommune har stor respekt for det arbejde og de tilbud, som Firmaidræt Hillerød står for. Senest ved 
beslutningen om at udvide Firmaidrættens Hus, hvor der i samme sag er udtrykt store forventninger 
til at Firmaidræt Hillerød vil være stærkt medvirkende til, at Hillerød Kommune vil nå visionsmålet 
med flere aktive i forbindelse med ”Bevæg dig for livet”.  
 
Det er stadig efter folkeoplysningslovens bestemmelser Firmaidræt Hillerød på lige fod med alle 
andre idrætsforeninger tildeles hal- og banetider samt medlemstilskud. Det drejer sig reelt kun om 
tider til badminton, som i lighed med tidligere er tildelt træningstid på Grønnevang Skole, afd. 
Jespervej (tidligere Kulsvierskolen). 
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HSI (Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger) har fortsat en central position omkring det 
idrætspolitiske arbejde i kommunen, hvorfor det hele tiden er vigtigt, at vi er med, hvor 
beslutningerne tages. Firmaidræt Hillerød er repræsenteret i bestyrelsen med formand Peder 
Bisgaard. 
 
Firmaidræt Hillerød er fortsat medlem af erhvervsforeningen C4 og formand Peder Bisgaard er fortsat 
i bestyrelsen hos C4 Netværket og derigennem udpeget som en af C4´s repræsentanter i Royal 
Stages bestyrelse.   
 
 

Dansk Firmaidrætsforbund – og et sjovere Danmark i bevægelse 
 
Firmaidræt Hillerød hører naturligvis fortsat til under Dansk Firmaidrætsforbund – i daglig tale kaldet 
Firmaidrætten: 
 

• Dansk Firmaidrætsforbund er med sine ca. 386.000 medlemmer fordelt på 82 lokalforeninger, 
10 landsforeninger og 1 forbund det 3. største idrætsforbund i Danmark. 
 

• Dansk Firmaidrætsforbund fejrede den 20. januar 2021 75 års jubilæum – se forbundets 
historie på 1:33 minut her: https://www.youtube.com/watch?v=npjk1b_S1YM&t=11s  

 

• DIF er det største med ca. 1,9 mio. aktive og DGI med ca. 1,5 mio. aktive, men taler man om 
unikke medlemmer – altså medlemmer med kun et tilhørsforhold, så er DGI og Firmaidrætten 
stort set lige store 

. 

• Dansk Firmaidrætsforbunds styrke er en flad struktur og den nære kontakt, som forbundet har 
med de lokale foreninger.  

 
Forbundets tilskudspolitik er også unikt. Det koster ikke noget at være medlem hos forbundet – 
tværtimod kan foreninger hente store tilskud fra forbundet alt efter aktivitetsniveau, hvilket gør, at 
Firmaidræt Hillerød også i 2020 kunne hente et 6-cifret beløb i tilskud alene fra Dansk 
Firmaidrætsforbund. Og eneste klausul er, at foreningen som hovedmålgruppe har arbejdspladsen og 
ungdomsuddannelserne (men må gerne lokalt have andre målgrupper) og at vores navn indeholder 
ordet Firmaidræt eller Firmasport – men hvor der gerne må være tilføjelser hertil. 
Derfor er al snak om en ”radikal” målgruppeændring og navneændring og f.eks. søge optagelse under 
DGI fuldstændigt udelukket.  
 
Forbundets formand er identisk med Firmaidræt Hillerøds formand (Peder Bisgaard) – en post som 
Peder Bisgaard har besat siden 2001.  
 
Da der ikke har været afholdt andre ”stormøder” end et enkelt regionsmøde har den landspolitiske 
dagsorden ikke fyldt meget i 2020.  
Både landsdelsmøder, formandsmødet og ikke mindst Firmaidræt Open blev aflyst i 2020. 
 
Rikke Line Klockars-Jensen er stadig foreningens udviklingskonsulent, og ikke mindst i forhold til både 
Sundhedsambassadøruddannelserne og Hillerød Kommunes beslutning om at blive ”Bevæg dig for 
Livet” visionskommune, har vi haft rigtig stor glæde af Rikke Lines lokalkendskab.  
 
Dansk Firmaidrætsforbund arbejder fortsat efter strategien ”Et sjovere Danmark i bevægelse”. Det er 
denne strategi Firmaidræt Hillerød også som udgangspunkt får inspiration til det daglige arbejde bl.a. 
gennem vores fokusområder, som afspejler forbundets strategi.  
 
 

Afslutning – og tak 
 

Dette var en gennemgang af, hvad bestyrelsen har valgt at berette om på det overordnede plan fra 
den forgangne sæson. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan drøftes andre emner, men 
beretningen er således hermed lagt ud til debat blandt vores medlemmer. 
 
Til slut skal der traditionen tro lyde en stor og varm tak til Hillerød Kommune – her især Idræts- og 
Sundhedsudvalget, forvaltningerne i Idræt og Folkeoplysning samt Ældre og Sundhed, skolernes 

https://www.youtube.com/watch?v=npjk1b_S1YM&t=11s
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servicemedarbejdere samt personalet i Hillerød Svømmehal og Royal Stage – herunder ikke mindst 
Poul Alsing, som er vores ”pedel”.  
 
Tak til pressen samt øvrige samarbejdspartnere (Hillerød Stadion, Hillerød Fodbold, Get Fit Gym, 
Adventure Park) – herunder ikke mindst Ib Østergaard fra Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund 
omkring LMR, samt til sponsorer for et godt og positivt samarbejde i årets løb.  
 
Også en tak til Dansk Firmaidrætsforbund – herunder forbundskontorets personale og 
forbundskonsulenterne for en god service. Her især en stor tak til kreativ desktopper Michael Iversen 
for et fantastisk grafisk arbejde for os, til idrætskonsulent Steen Sulsted Pedersen for hjælp til XM og 
LMR og til ”vores egen” udviklingskonsulent Rikke Line Klockars-Jensen for inspirerende sparring. 
 
Sidst - men ikke mindst - skal der lyde en kæmpe tak til vores ansatte, de mange frivillige 
udvalgsmedlemmer, frivillige ikke-udvalgsmedlemmer (Frivilligklubben) der har hjulpet os i årets løb, 
instruktører, kontaktpersoner samt øvrige medlemmer, kontaktpersoner og klubber for arbejdet og 
engagementet i det forløbne år. 
 
Det er således ikke mindst jeres fortjeneste, at Firmaidræt Hillerød er og fortsat vil være en attraktiv, 
spændende og utraditionel idrætsforening. 
 
 
 
Bestyrelsen 
Firmaidræt Hillerød  
 
 
 

 
 
Dette er planen og forventes påbegyndt i 2023, men ………                                   


