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Hillerød, den 26. februar 2022  

  

                           GF-REFERAT 2022 
Referat fra ordinær generalforsamling i Firmaidræt Hillerød afholdt tirsdag den 22. februar 2022 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 2021  

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 efter spisningen velkommen til deltagerne og en speciel velkomst til foreningens 

æresmedlemmer Christian Lynge og Palle Lindstrøm samt til styrelsesmedlem Claus Schou fra Dansk Firmaidræt. 

 

Herefter holdt forsamlingen et øjebliks stilhed for Henry Laursen, der døde den 26. oktober 2021.  

   

1  Godkendelse af fremmødte medlemmer  

Kontoret, der havde stået for indskrivningen til generalforsamlingen, afleverede en opdateret deltagerliste, 
hvorefter formanden konstaterede, at der var i alt 51 til stede – heraf 48 stemmeberettigede. 

NB: Før behandling ad dagsordenens pkt. 7 var der mødt endnu en deltager, så antal stemmeberettiget fra pkt. 7 nu 

var 49. 

   

2  Valg af dirigent  

På bestyrelsens vegne foreslog Peder Bisgaard Palle Lindstrøm som dirigent. 
Der var ikke andre forslag fra forsamlingen og Palle Lindstrøm blev valgt.  

  

Palle Lindstrøm 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 den 14. januar 2022 og bekendtgjort på hjemmesiden samt 
Facebook og nyhedsmail den 20. januar 2022 var generalforsamlingen efter hans opfattelse lovligt varslet og 

dermed beslutningsdygtig.  



  

  2  

 Dirigenten konkluderede ligeledes, at dagsordenen indeholdt de punkter der er foreskrevet i vedtægterne, og 

endda flere, så dirigenten konkluderede, at også dette punkt var opfyldt.   

  

Der var ingen indvendinger mod dette.   

  

3  Valg af stemmetællere  

Dirigenten foreslog Christian Lyng, Peter Jensen og Thorkild Sørensen som stemmetællere, hvilket blev godkendt.  

  

4  Beretning fra bestyrelsen  

Dirigenten gav ordet til foreningens formand Peder Bisgaard.  

  

Peder Bisgaard fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning med udgangspunkt i at 2021 igen havde været et år 

delvis præget af COVID-19 med nedlukning, restriktioner med afstand, håndsprit, forsamlingsforbud, hvilket bl.a. 

havde betydet aflysning af enkelte events og begrænsninger i andre. 

Men også et år fyldt med nye initiativer som udlån af træningsudstyr, virtuelle træningstilbud og ikke mindst nye 

outdoor aktiviteter. Tiltag der betød at Firmaidræt Hillerød blev udnævnt til Årets Forening 2021 under Dansk 
Firmaidræt. 

 

Af andre ting fra året blev nævnt:  

• Foreningens egentlige medlemstal steg med hele 43% - fra 613 til 876 medlemmer.  

• CFR-medlemstallet nåede knap de samme højder som sidste år, men nåede alligevel op på hele 14.500 CFR-
medlemmer og foreningen er dermed formentlig fortsat Nordsjællands største idrætsforening målt i CFR-

medlemmer. 

• Foreningen har modtaget ca. 400.000 kr. i fonds- og puljemidler til oprettelse af et Outdoor Fitness LAB ved 
Firmaidrættens Hus. 

• Et år, hvor vi forsøgte med at gennemføre en fodboldturnering, men uden held 

• Et sportsligt godt år med 2 danske mesterskaber: 

o Claus Madsen i golf (single) 

o Johnny Madsen i petanque (single). 

 

Formanden fortsatte den mundtlige beretning med udgangspunkt i den skriftlige beretning, hvor han bl.a. 

redegjorde for bestyrelsens sammensætning, hvor han kunne berette, at bestyrelsen havde gjort brug af 
forsamlingens tilladelse fra sidste generalforsamling om at ”fylde hullerne ud” i den underbemandede bestyrelse, 

idet både Per Bruus og Christina Kjær var tiltrådt i efteråret. 

 

Formanden gennemgik kort sidste års fokusområder, hvor målene på de enkelte punkter både var nået (den gode 

genstart), delvis nået (kollegamotion og samarbejde med lokale partnere) og ikke nået (holdspil). 

 

Formanden takkede også personalet – den daglige leder Lotte Reffs og den administrativ medarbejder og 

bogholder Susanne Nørgaard – for deres store indsats i årets løb. Det var ikke mindst deres gå-på-mod og gode 

humør, der havde fået den gode og positive stemning tilbage i Firmaidrættens hus.  

 

Frivilligklubben fik også rosende ord med på vejen, men også en opfordring til at alle tilmeldte sig Frivilligklubben og 

gav en hånd med til vore events, når der var behov – f.eks. allerede den 8. og 9. marts 2022. 
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Sluttelig orienterede formanden om planerne for den kommende Outdoor Fitness LAB, som bliver offfentlig 

tilgængeligt for alle byens borgere (krav fra fonde) og som er tænkt som et ekstra tilbud til alle nuværende og 
kommende aktiviteter. Aktivitetsområdet forventes færdiggjort inden sommeren, men det afhænger af de 

forskellige tilladelser. 

  

Dirigenten bad herefter om forsamlingens bemærkninger til både den skriftlige og den mundtlige beretning, hvilket 

der ikke var, hvorefter beretningerne blev taget til efterretning.  

 

5  Fokusområder for 2021  

Dirigenten gav herefter ordet til formand Peder Bisgaard, der i næstformand Søren Gøtzsches fravær stod for 

præsentation af Fokusområderne for 2022.  

  

Peder Bisgaard gennemgik herefter fokusområderne, der var koncentreret primært om et hovedområde under 

overskriften: ”Gode aktiviteter tiltrækker og inspirerer – fællesskaber fastholder”. 

Formanden lagde vægt på, at målet i år er at tilbyde gode, sjove og spændende aktiviteter for derigennem at skabe 

gode fællesskaber og dermed både fastholde men også udvide medlemsskaren. 

Dette vil bl.a. ske ved at ’nurse’ medlemmerne – og ’nurse’ vore dygtige instruktører. Vi vil fortsætte med at gøre 

Firmaidrættens Hus mere ”varmt og hyggeligt” og indbyde til sociale arrangementer på tværs af holdene. 

 

Dirigenten bad herefter om forsamlingens opbakning til at arbejde videre med tankerne – hvilket bestyrelsen fik. 

   

6  Fremlæggelse af revideret regnskab  

Keld Olesen, økonomiansvarlig, redegjorde for det reviderede regnskab og kunne oplyse, at foreningen – trods 

’efterveer’ fra COVID-19 - var kommet ud af 2021 med et driftsoverskud på kr. 238.568,26 kr. efter at afdraget til 

Dansk Firmaidrætsforbund på 66.667 kr. var betalt. 

 

Keld Olesen gjorde opmærksom på, at trods et på papiret pænt driftsresultat, så lå det både pænt under 2019 

regnskabet, som var et ”normalt” regnskabsår, hvilket på sigt kan få betydning for bl.a. vores økonomiske formåen i 

forbindelse med en evt. udvidelse. 

  

Keld Olesen henviste til de udsendte bemærkninger til regnskabet og supplerede med at orientere om at årsagen til 

det – trods alt - pæne overskud primært skyldes de for foreningen gode hjælpepakker fra Dansk Firmaidræt 

(kompensation for tabt kontingentindtægt) og gode tilskudsmuligheder – der er således i 2021 modtaget 

381.051,39 kr. fra Dansk Firmaidræt i forskellige tilskud. 

 

Keld Olesen gennemgik slutteligt balancen og gjorde opmærksom på, at foreningens formue primært er baseret på 
’låste’ forudbetalte midler fra Ladies Mud Race/Xtreme Mandehørm, fra forudbetalte puljemidler og opsparing til 

en evt. udvidelse.  

 

Morten Frederiksen spurgte ind til det forholdsvis store beløb til markedsføring – herunder aftalen med 

Sjællandske Medier (SN) og om foreningen mente at have fået valuta for pengene? 

 

Keld Olesen oplyste, at aftalen med SN ikke udgjorde hele beløbet men dog en anseelig del (ca. 80.000 kr.) men at 

dette beløb betales månedsvis bagud. Desuden var en stor del af beløbet dækket ind under tilskud fra Dansk 

Firmaidræt i form af ’Kick start’ midler. 
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Både Keld Olesen og formanden erkendte, at det ikke umiddelbart kunne ses, om markedsføringen, som primært er 

digitalt, har påvirket medlemstallet. 

     

Forsamlingen godkendte herefter enstemmigt det fremlagte regnskab.  

 

7  Behandling af indkomne forslag  

Dirigenten oplyste, at der var indkommet 2 rettidige forslag – begge fra bestyrelsen, og som begge omhandlede 

ændringer af vedtægterne, hvilket betød at forslagene skulle godkendes med 2/3 flertal for at gælde. 

 

Forslag 1: 

Ændring af § 10.1 til  

 ”….. består af 5 – 7 personer ….” 

  

 Ændring af § 10.2 til  

 ”….. 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer…” 

  

 Ændring af § 10.5 til  

 ”Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år ad gangen, således at formanden og op til 2  

 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år, og den økonomiansvarlige og op til 3  

 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år” 

 

Peder Bisgaard motiverede forslaget med ønsket om en mere fleksibel bestyrelse med henvisning til sidste års 
udfordringer med at fylde posterne ud. 

 

Dirigenten kunne herefter ved håndsoprækning fra forsamlingen konstatere, at det nødvendige flertal på 2/3 mere 

end rigeligt var sikret, da alle stemte for forslaget. 

 

Forslag 2: 

Bestyrelsen foreslår ligeledes tilføjelse af ny § 17.2 vedr. mulighed for virtuel afvikling af  

 generalforsamlingen med følgende tekst: 

 

 ”Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt fysisk, men kan undtagelsesvis ved  

 forsamlingsforbud eller andre restriktioner, der umuliggør en fysisk gennemførelse, afholdes  

 digitalt (online).” 

 

 Dirigenten oplyste, at en evt. vedtagelse vil betyde nummerændringer af de efterfølgende paragraffer.  

 

Peder Bisgaard motiverede forslaget med henvisning til bl.a. sidste års udfordringer, hvor generalforsamlingen 

måtte udsættes flere gange, hvorfor bestyrelsens ønskede en ”kattelem”. 

 

Svend Erik Pedersen mente, at en generalforsamling ikke var så vigtig, at man nødvendigvis behøvede at 

gennemføre den virtuelt, men sagtens kunne udsættes måske et år eller 2 om nødvendigt. 

  

Peder Bisgaard gav Svend-Erik ret, og præciserede, at paragraffen kun ville blive brugt i yderste nødstilfælde f.eks. 
hvor der evt. var behov for generalforsamlingens godkendelse (ved lån i forbindelse med byggeri eks.vis.). 
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Dirigenten kunne herefter ved håndsoprækning fra forsamlingen konstatere, at det nødvendige flertal på 2/3 mere 

end rigeligt var sikret, da alle stemte for forslaget. 

 

8  Valg i henhold til vedtægterne  

Peder Bisgaard indledte med at fortælle, at bestyrelsen jo efter sidste generalforsamling ikke var fuldtallig, idet der 

manglede både et bestyrelsesmedlem samt en suppleant. Der var i løbet af året blevet arbejdet på sagen, og 

bestyrelsen havde fundet 2 kompetente personer, der var villige til at indtræde i bestyrelsen, hvilket ’uofficielt’ 

skete i efteråret 2021. Bestyrelsen blev her suppleret med Per Bruus og Christina Kjær, der begge er aktive i 

foreningen.  

 

Peder Bisgaard oplyste videre at Keld Olesen og Rikke Line Klockars-Jensen af forskellige årsager ønskede at 

udtræde af bestyrelsen, men fortsætter med andre arbejdsopgaver i foreningen. 

Rikke Line fortsætter i svømmeudvalget medens Keld har sagt ja til at opstille som suppleant. 

 

Dirigenten konstaterede, at betingelserne for opstilling for de to nye kandidater var opfyldt (14 dage før 

generalforsamlingen), men bad om forsamlingens tilladelse til at godkende evt. andre kandidater fra salen som 

suppleant, da Keld først i dag havde tilkendegivet hans opstilling. Dette blev ikke nødvendigt, da ingen meldte sig. 

 

Herefter bad dirigenten Per Bruus og Christina Kjær om at præsentere sig, hvilket de gjorde. 

 

Følgende blev valgt med akklamation: 

Økonomiansvarlig (2 år)  Per Bruus   (nyvalg) 

3 bestyrelsesmedlemmer (2 år): Søren Gøtzsche  (genvalg) 

    John Englund  (genvalg) 

    Christina Kjær  (nyvalg) 

Suppleant (1 år):  Keld Olesen  (’ny’valg) 

 

9  Uddeling af hædersbevisninger  

Dirigenten gav ordet til Peder Bisgaard.  

  

Peder Bisgaard startede med at omtale foreningens 3 hædersbevisninger - henholdsvis Aktivprisen, Leder- og 

Instruktørprisen samt Frivilligprisen, der alle består af et diplom i ramme. Sammen med hæderen medfølger et 

gavekort på 1000,- kr. til modtagerne. 

 

Peter Jensen modtog AKTIV-prisen for hans ukuelige humør og positive indstilling både overfor hans 

holdkammerater men også overfor foreningen.    

 

Lotte Reffs modtog LEDER- og INSTRUKTØR-prisen for hendes gode humør, hendes engagement og gejst til at finde 

nye aktiviteter og ikke mindst hendes ukuelighed med at skabe glade og tilfredse brugere af Firmaidrættens Hus:                     

  

Formand for Frivilligklubben Susanne Nørgaard overrakte herefter FRIVILLIG-prisen til Martin Kjeldsen for hans 

altid positive indstilling til at give en hjælpende hånd med ”alt” – både med transport af træningsredskaber til 

medlemmerne, indretning af virtuel studie og ’renovering’ af Firmaidrættens Hus.   
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10  Eventuelt   

Dirigenten gjorde opmærksom på, at under punktet evt. kunne alt drøftes men intet vedtages. 

 

Claus Schou, Dansk Firmaidræt bad om ordet og takkede for at være med og roste foreningen for dens mange 

aktiviteter og evne til at agere i en svær tid. Han lykønskede herefter foreningen med den velfortjente titel som 
Årets Forening 2021. 

 

Claus Schou oplyste, at han også var her af andre årsager, nemlig for at uddele hæder fra Dansk Firmaidræt, 

hvorefter han overrakte Dansk Firmaidræts Hæderstegn til Krista Brandt og Bodil Kjellberg for deres store arbejde i 

mere end 10 år for stavgangen under Firmaidræt Hillerød. 

En overrasket Keld Olesen modtog ligeledes forbundets Hæderstegn dels for sit arbejde i Hillerød Politi 
Idrætsforening og ikke mindst som økonomiansvarlig i Firmaidræt Hillerød. 

Ulla og Bjarne Madsen modtog begge forbundets Fortjensttegn (mindst 25 år) både for deres store indsats for dart 

under Firmaidræt Hillerød men også for deres positive indstilling med altid at give en hånd med, når foreningen 

kalder.  

 

Formanden takkede herefter Rikke Line og Keld for deres arbejde og tid i bestyrelsen, og overbragte en lille gave 

som en beskeden tak – også selvom Keld valget at træde til som suppleant😊 

Derudover var der en afskedsgave til Krista Brandt, der efter mere end 15 år i stavgangsafdelingen havde valgt at 

stoppe som formand for stavgangsafdelingen for at hellige sig andre aktiviteter i foreningen.  

 

Slutteligt bød formanden Per Bruus og Christina Kjær officielt velkommen i bestyrelsen. 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere indlæg fra forsamlingen under evt. og takkede herefter for 

god ro og orden gav igen ordet til formand Peder Bisgaard for afslutning.  

  

Peder Bisgaard ønskede alle modtagere af hædersbevisninger tillykke og takkede for en god generalforsamling, 
med den sædvanlige hyggelige stemning og ikke mindst positive indstilling fra deltagerne.  

 

Formanden takkede ligeledes dirigenten med 2 flasker vin for at lede os gennem generalforsamlingen på sikker vis.  

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.10.  

  

  

        

     
 


