
  

 

Referat af generalforsamling i  
Kalundborg Firma Sport den 4. marts 2020 

 

Formand Bjarne Pedersen bød velkommen til KFS’s årlige 

generalforsamling, hvor der ikke deltog udefra kommende gæster. 
 
 
Pkt. 1.   Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer 
 
Medlemmer: 31 personer 

 

   

Pkt. 2. Valg af dirigent 

 

Som dirigent blev Svend-Åge Berg foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig iht. vedtægternes § 6. 

Indkaldelse er sket via Kalundborg Nyt den 19. februar 2020. Dagsorden også OK ifølge 

vedtægterne. Regnskab er optrykt i medlemsbladet - udsendt medio februar 2020. 

Forsamlingen accepterede, at der i dagsordenen blev tilføjet valg af kasserer og 

udvalgsformand til friluftsliv under ptk 8. 

 

 

Pkt. 3. Valg af stemmetællere 

 

 blev valgt som stemmetællere Kate Hansen og Erik Olsen. 

 

 

Pkt. 4. Beretning fra bestyrelse og udvalg 

 

Flere udvalgsformænd har aflagt skriftlige beretninger, som er bragt i medlemsbladet. På 

generalforsamlingen blev aflagt følgende mundtlige beretninger. 

 
Beretning fra formanden:  

 
Så gik mit andet år, som formand. Det er godt jeg er gået på efterløn, da jeg tror flere af de 
ting jeg havde deltaget i ikke er foreneligt med at gå på arbejde også. Men det er en 
spændende udfordring og jeg forsætter gerne. 
Når jeg kigger tilbage på året der gik, har der været et meget trist punkt, vi ikke kan slippe 
udenom. Vi mistede formanden for vores billardafdeling Eigil Hansen. Det var et hårdt slag for 
os alle, men vi vil tænke på ham med gode minder. Æret være hans minde. 
Den ledige formandsplads i billardafdelingen, fik vi besat med et af medlemmer i 
billardafdelingen, idet Per Hansen overtog, dog kun indtil udgangen af denne sæson. Så må 
vi se hvad vi så kan gøre, til næste sæson, måske Per Hansen har fået smag for at stå for 
denne afdeling. 



  

Vores skydeafdeling blev vi nødt til at lukke ned. Kravene til at have en skydeafdeling blev for 
store. Det er langsommeligt at afvikle en skydeafdeling. Der var nogle pistoler og rifler vi 
skulle have afsat. Når man skal have ændret tilladelser sker det gennem Politiet og det tager 
lang tid. En mindre del af geværer og pistoler blev vi nødt til at aflevere på Politistationen til 
destruktion. Der var til slut kun 5 medlemmer i skydeafdelingen, som vi håber har fundet 
andre muligheder for at dyrke deres hobby.  
Der er en rigtig stor tak til Preben for hans store og solide indsats gennem rigtig mange år og 
hans meget sikre afvikling af skydeafdelingen. 
Det er også en svær tid i badminton. Ændret halfordeling, har gjort, at de timer vores 
medlemmer finder attraktive, er gået til andre foreninger, men der er stadig en stabil flok. Jeg 
har forstået på Arne og Kirsten, at de vil forsøge, at arrangerer et badmintonstævne for Firma 
Sportens medlemmer. Det bliver spændende at se, om det har interesse. Vi har valgt, at børn 
og forældre nu kan benytte en bane sammen. Så både børn og forældre kan udnytte vores 
tilbud om, at man kun betaler en gang for at deltage i Firma sportens forskellige kategorier.  
Vores medlemstal er stadig dalene, men vi er opmærksomme på problemet, herunder hvor 
kan vi lave nye tiltag, som kan gøre det interessant, at være medlem af KFS. Der er dog et 
enkelt udvalg, hvor der stadig sker medlemstilgang og det er vores udvalg for tankesport. Det 
lyder eksklusivt, men her betyder det L’hombre, der dukker der stadig nye medlemmer op, 
som ta’r kampen op med dette udfordrende spil. 
Under indkommende forslag har jeg indlagt et forslag om, at vi skal ændre navn, så vi ikke på 
grund af vores navn, uforskyldt giver indtryk af, at det kun er hvis man er ansat i et firma, at 
man kan deltage og at man også gerne må tage sine børn med. Jeg håber på forsamlingen 
vil gå med til, at vi fremover skal hedde: Kalundborg Firma & Familie Idræt. 
Et af de tilbud vi har haft i året der gik, var Arbejdspladsernes motionsdag. Et nyt tiltag, som 
Dansk Firma Idræts Forbund har opfordret os til at prøve. Der var 12 personer, der tog imod 
udfordringen og mødte op ved Naturskolen på Røsnæs og fik en fin Naturvandring med 
Morten Lindhart som guide. Vi var ikke så heldige med vejret.  
DFIF næste forslag var Sundhedsambassadører. Det er et kursus i, hvordan vi får stoppet 
motion og bedre vaner ind i hverdagen. I første afdeling af dette kursus deltog 25 personer og 
der var venteliste.  
Vi håber, at der vil opstå nogle gode kontakter via de tilmeldte Sundhedsambassadører ud til 
firmaerne. Så vi fremadrettet måske får nogle input, fra disse ambassadører om, hvad 
medlemmerne kunne ønske sig af muligheder hos Kalundborg Firma Sport. Vi er klar til nye 
udfordringer. 
På vores Facebook side er der livlig aktivitet. Både fra volleyballspillere og friluftsliv, der 
begge har oprettet en gruppe for aktiviteten. Der er mange der gerne vil med i gruppen for 
Friluftsliv og en mindre del af disse, kommer også med ud at gå. Facebook er et meget 
effektivt medie at annoncere i om aktiviteter - det er nemt. Nogle gange tænker jeg dog på, 
om alle de personer, der gerne vil optages i gruppen, så også kommer ud at gå? Det er jo 
nemt at klikke om optagelse i en gruppe, det er den anden del, der er den svære! I friluftsliv er 
der rigtig mange medlemmer i gruppen, men væsentlig færre aktive. Her kan jeg bare sige: 
KOM BARE DO: På med skoene og det rigtige tøj. Søren og Jan står klar til, at guide jer rundt 
i vores dejlige natur. Sådan lidt i H.C. Andersen stil, han sagde jo om heden, der snart som 
en kornmark står. Her kan vi jo sige om Røsnæs, snart her en motorvej går, så lad os nyde 
det inden det behøver, at være i bil. Søren og Jan fra Friluftsliv har nogle forslag til bedre 
markedsføring, men vi skal lige være sikre på vores fremtidige navn, inden vi sætter dette 
skib i søen 
Der har været nogle kategorier i søen i denne sæson, men vi har ikke været heldige med, at 
få dem op at stå. Det har drejet sig om Dart og Bordtennis. Fodbold popper op engang om 
året, med den tidligere Fodboldformand, som initiativtager. Men indtil videre bliver det ved 
det. 
Til slut vil jeg sende en stor tak til de frivillige ledere og hjælpere i Kalundborg Firma Sport. I 
yder en stor og flot indsats, nogle af jer med efteruddannelse også. Flere af Jer har endda 
gjort det i RIGTIG MANGE år, bliv ved med det. 
 



  

Svømning: 
I svømmeafdelingen går vi lidt rundt med bekymrede miner og lidt panderynker. Vi er p.t. ca. 
170 medlemmer og det er jo egentlig meget flot. Men det er ca. 60 færre medlemmer end vi 
var sidste år, og det på trods af, at vi har fået mange helt nye medlemmer i 2019. Når vi på 
medlemstallet ser rent statistisk i alle slags foreninger på landsplan, kan vi som godt være 
tilfredse med medlemstallet, men det er vi ikke! Vi arbejder i svømmeafdelingen hårdt på at 
gøre opmærksom på os selv, for at få flere til at dyrke vores aktivitet. Det er en meget stor 
opgave, lidt op ad bakke, men vi prøver ihærdigt. Vi føler måske til tider, at det er en lidt for 
stor opgave for afdelingen at klare alene. Senest har vi oprettet en Mail-box gruppe for alle 
medlemmer i svømmeafdelingen samt bestyrelsen. Vi har nu mulighed for at nå ud til alle 
medlemmer på en hurtig og nem måde 
Det venter vi os meget af. 
I 2018 etablerede Kalundborg Hallerne et nyt adgangssystem. Vi skulle nu til at anvende røde 
og blå ELEKTRONISKE ARMBÅND i stedet for adgangsbilletter. Dette viste sig at være en 
rigtig god ide, indtil vi skulle have armbåndene retur fra medlemmerne. Her fandt vi så ud af, 
at andre foreninger også fået udleveret røde og blå armbånd. Vi har efterfølgende brugt et ret 
så stort antal timer på at få armbåndene retur. Det endte da også med, at det kostede KFS 
ca. kr. 900,00. for manglende eller forkerte armbånd til aflevering. Vi besluttede derfor at 
købe vore egne armbånd. Vi er nu den eneste klub i Kalundborg som har hvide armbånd. 

Kostpris ca. kr. 10.000,00. Dem fik vi så efterfølgende refunderet af DFIF 😊  

Svømmeafdelingen skal fortsat selv stille med 2 livreddere hver fredag. Uddannelsen er 

gældende for et år ad gangen og så er det op til ny prøve. Rikke, Max, Lars og Frank har alle 

været oppe til livredderprøven og bestået med glans. Stort tillykke til jer alle med de flotte 
prøver.  Hugo og jeg er stadig meget aktive, men vi kunne nu godt bruge et par livreddere 
mere i afdelingen. 
Børneattester er indhentet for alle udvalgsmedlemmer 
”Store PoPCorn Dag”, Vi har i efteråret afholdt ”Store PoPCorn Dag” med stort besøg. 
PoPCorn- mester MAX havde travlt ved sin flotte PoPCorn maskine, hvor han arbejde hårdt 
for at kunne følge med. 
Juleafslutning. Vi har holdt Juleafslutning fredag den 20. december 2019. Juleafslutningen 
blev som altid en stor succes. Vi var ca. 120 medlemmer, som var mødt op til et par 
hyggelige timer i Julenissemors selskab. Desværre er lydanlægget i svømmehallen af så 
ringe karakter, at det påvirkede den ellers gode stemning. Ærgerligt! Vi håber, at Kalundborg 
Hallerne retter op på det inden næste Jul. 

 

Badminton: 

Stævne i marts gennemføres ikke. Vi venter til vi er startet op igen i september med 

forhåbentlig flere spillere. 

 

Beretningerne fra formanden og udvalgene blev efterfølgende enstemmigt godkendt. 

 

 

Pkt. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

Driftsregnskabet, der er offentliggjort i medlemsblad udsendt primo februar 2020, er revideret 

den 4. februar 2020, og blev fremlagt af forretningsfører Georg Hansen. Årets underskud blev 

kr. 26.131,09. På generalforsamlingen i 2019 blev det besluttet at nedlægge anlægs-, 

materiale- og byggefonden. Status pr. 31/12 2019 udviser derefter en egenkapital på  

kr. 354.571,39. Indtægter og udgifter samt status blev gennemgået i hovedtræk.  

 



  

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt 

 

 

Pkt. 6. Indkomne forslag  

 

Forslag om navneændring er begrundet af Bjarne under aflæggelse af beretning. Der blev 

spurgt om økonomien. Svar: Den kender vi ikke. Flere er for, men Bente og Kate er imod. Bl. 

a. henset til erfaringer fra andre firmaidrætsforeninger, som her ændret navn, men nu er på 

vej tilbage til det oprindelige. Der blev spurgt, og vi kan undgå at ændre logo, men blot tilføje, 

så vi hedder Kalundborg Familie og Firma Sport.  Bjarnes forslag blev sat til afstemning. 

Resultat heraf: 7 stemmer for, 19 stemmer imod, 5 som ikke stemte.  

 

 

Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2018/2019 

 

Flemming Gede foreslog på bestyrelsens vegne at fortsætte med uændret kontingent i 

2020/2021. Dvs. kr. 350,00 for voksne og kr. 175,00 for børn, efterlønnere samt pensionister. 

 

Godkendt enstemmigt. 

 

 

Pkt. 8. Valg 

 

Formand: Bjarne Pedersen blev genvalgt.  

Sekretær: Bente Olsen blev genvalg 

Kasserer: Marianne Rasmussen blev foreslået og valgt 

Badminton: Arne Bang Pedersen blev genvalgt 

Billard: Per Hansen blev foreslået og valgt for 1 år 

Bowling: Henrik Petersen blev foreslået og valgt  

Svømning: Jan Sonne blev genvalgt 

Friluftsliv: Søren Jensen blev genvalgt 

Suppleant: Søren Elmelund blev foreslået og valgt 

 

Revisor:  Glyn Hansen blev foreslået og valgt 

Revisorsuppleant: Anna Larsen blev genvalgt 

 

 

Pkt. 9. Eventuelt  

 
Bjarne:  
Æresmedlemmer. Her i KFS´s regi, nyder vi godt af alle de frivillige ildsjæle, som gør en 
betydelig forskel i foreningens dagligdag. Fælles for dem alle er, at glæden og samværet med 
andre, spiller en lige så stor rolle for dem, som sejr og succes. Tilsammen udgør KFS 
foreningsliv en stærk konstruktion. Der er både plads til det sociale og til samværet. Her trives 
glæden, og fællesskabet opstår, når vi dyrker vores idræt sammen med andre. Det er en 
vigtig del af hverdagen. Vi har i dag valgt, at vi vil hædre nogle af disse meget engagerede 



  

ildsjæle med en æresbevisning. Alle 4 har de været meget aktive i Kalundborg Firma Sport i 
mere end 25 år. De har alle undervejs taget de fornødne kurser, så sikkerheden altid er i top, 
så vi altid har kunnet føle os trygge, i deres ansvarsområde. De har alle mødt medlemmerne 
med stor åbenhed og tillid, hvilket har givet firmasporten et meget positivt ansigt ud ad til. Det 
er derfor en stor glæde for os, at kunne udnævne Jer Jan Sonne, Hugo Ravn, Lars Heino og 
Preben W. Larsen som æresmedlemmer i Kalundborg Firma Sport. 
Årets Leder. På det sidste bestyrelsesmøde hvor Eigil Hansen deltog, nævnte Eigil at han 
havde en person i afdelingen, der absolut fortjente en af vores priser, for hans store hjælp og 
gode initiativer. Eigils opfordring ønsker jeg absolut at følge og vil derfor gerne have lov til at 
udnævne Per Hansen, som Årets leder i Kalundborg Firma Sport. 
Årets gutter M/K. Pokalen hedder Årets figther. Jeg kunne godt tænke mig, at pokalen blev 
kaldt Årets gutter mand M/k, det synes jeg er mere dækkende. Men her kommer indstillingen: 
Hvis nogen fortjener at få et skulderklap for sit arbejde for KFS, er det Rikke Due Sonne 
Voss. Rikke er meget aktiv, og så er hun den eneste kvindelige livredder i svømmeudvalget. 
Til livredderprøver, som er en årlig tilbagevendende begivenhed, er Rikke oppe mod store 
stærke mænd som Max, Lars, Frank, Hugo og Jan. Rikke bakser rundt med dem alle 
sammen, som om de var små marionetter i et puslespil. Det er meget flot! Rikke er altid glad. 
Rikke er altid god for et godt smil og en god sludder med alle, både store og små 
medlemmer. Der er god grund til at udvise begejstring og glæde over, at vi i KFS har en så 
engagereret frivillig ildsjæl i udvalget. Rikke, du er gjort af et helt særligt stof, som kommer os 
alle i Svømmeafdelingen og i hele KFS til gode. Mange tak for din indsats og tillykke.  
Afskedsgaver til Bent Pedersen og Flemming B. Gede, der afgik som bestyrelsesmedlemmer. 
 
Flemming B. Gede: Takkede for tiden i firmasporten og samarbejdet i bestyrelsen. 
 

Afslutning v/dirigent. Derefter kaffe og kage. 
 
 
Referent: ______________________ Dirigent: ________________________ 
  Bente Olsen   Svend-Åge Berg 
 
 
Formand: _______________________ 
  Bjarne Pedersen 


