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Corona nedlukningen har været en svær tid for 
mange foreninger. Også i Kalundborg Firma 
Sport (KFS) er det naturligt, at vi føler en vis 
frustration og bekymring over situationen på 
alle områder. 
 
Vi kører nu på 12. måned, hvor vi ikke har 
været i stand til at tilbyde vores medlemmer 
foreningens mange tilbud. Det kan være svært 
ikke at miste modet og føle sig noget klemt. 
Men vi tror og håber på, at vi nok skal komme 
igennem og komme stærkt tilbage. 
 
Det er helt naturligt, at man som medlem i KFS 
kan få den tanke, at udbyttet af det indbetalte 
kontingent har været minimalt. Vi skal vi huske 
på, at kontingentet er udtryk for en betaling 
for det at være medlem i en idrætsforening, og 
ikke for en specifik ydelse. 
 
En stor tak til alle Jer medlemmer, som har 
klaret dette. Hvis du tænker, det fik jeg vist 
ikke lige gjort, kan du vælge at sætte den 
manglende betaling ind på konto: 0516 
0000234232 husk at skrive navn på.  
 
Bowling 
Kalundborg Bowlingcenter er desværre lukket 
og dermed næsten også KFS bowlingafdeling. 
Mange medlemmer har dog ytret ønske om, at 
ville fortsætte i KFS-regi et eller andet sted. På 
den baggrund har KFS taget kontakt til Holbæk 
Bowlingcenter for en aftale. KFS afventer i 
øjeblikket et udspil og tilbud fra Holbæk 
Bowlingcenter, før vi endeligt kan melde ud, 
om vi kan fortsætte med aktiviteten. 
 
KFS´s afdeling for FRILUFTSLIV har kørt på lavt 
blus i nedlukningsperioden. Årsagen er Corona 
restriktionerne og forsamlingsloftet på max. 10 
personer. Nu hvor reglerne er lempet, er 
aktiviteten i gang igen. 

 
Hvis du er til vandreture, kan du følge 
Friluftsliv på KFS’s Facebookside. Her kan du 
også se, hvor turene går hen. Alle ture bliver 
annonceret i ugen op til, hvor de afvikles. 
Gruppen har mange aktive og endnu flere 
følgere. Hold dig endelig ikke tilbage, men kom 
med ud og oplev vores dejlige natur sammen 
med nogle hyggelige mennesker. 
 
En ny mulighed for at dyrke motion og sport i 
KFS er PADEL.  
 
KFS er blevet kontaktet af Padelfun4All i det 
nye Padel Center på Casa Danica A/S. Vi fra 1. 
september lejet sig ind på fire doublebaner i 
tidsrummet fra kl. 16 til kl. 18 om mandagen. 
Udover kontingentet til KFS, skal der også 
betales en månedlig baneleje. Du er 
velkommen til at besøge vores hjemmeside, 
hvor du kan finde yderligere oplysninger. 
 
Padel, tidligere i DK kaldet padel tennis, er en 
sport, der bedst beskrives som 50% af det 
bedste fra andre ketcher – og batsportsgrene 
og 50% sjov, adrenalin, makkerskab og 
hyggeligt samvær. Sporten er let at komme i 
gang med og appellerer derfor til en bred 
gruppe af udøvere.  
 
Vi er i KFS langt fremme med at opstarte en ny 
afdeling med Motion og Fitness. 
Vi vil kunne tilbyde dig, som gerne vil 
vedligeholde og forbedre din muskelstyrke, 
balance og kondition sammen med andre 
ligestillede voksne motionister, en udøvelse af 
motionen i trygge og hyggelige rammer.  
 
Vi har med stort held fået en aftale i stand med 
en af områdets allerbedste instruktører på 
dette område. Oplysninger om tid og sted vil 
snarest fremgå på KFS hjemmeside: 
Kalundborg Firma Sport 

 

https://www.kalundborgfirmasport.dk/


Svømmeafdelingen har, som alle andre 
afdelinger, måtte lukke ned på baggrund af 
Corona situationen. Vi glæder os meget til at 
kunne starte op igen, men det bliver desværre 
tidligst september/oktober 2021. 
 
Kalundborg Kommune har i mindst et år vidst, 
at Svømmehallen stod for en større 
renovering. Samtidig var kommunen bekendt 
med, at det hastede. To rådgivningsfirmaer har 
set på sagen. Begge har klart givet udtryk for, 
at udførelsen af renoveringen skal ske snarest, 
da tilstanden er ret kritisk. Den ”anbefaling” 
har tilsyneladende ikke givet kommunen kolde 
fødder. Kommunen har først ansøgt om 
tilladelse til renoveringen fra Slots- og 
Kulturstyrelsen (her er tale om en fredet 
bygning) sidst i marts 2021. Dette til trods for, 
at svømmehallen har været lukket ned i godt 
fire måneder grundet Corona situationen. 
Forvaltningschefen for Vej, Ejendom og Affald i 
Kalundborg Kommune, har tidligere givet den 
oplysning, at forvaltningen afventer svar fra 
Slots- og Kulturstyrelsen, førend man kan gå i 
gang med renovering af Svømmehallen. Det er 
Slots- og Kulturstyrelsen, som skal godkende 
renoveringen.  
I en udtalelse fra forvaltningen i Kalundborg 
Kommune fremgår det, at kommunen har 
rykket styrelsen nogle gange. Men ifølge Slots- 
og Kulturstyrelsen, er ansøgningen om 
tilladelse til at renovere Kalundborg 
Svømmehal først modtaget den 17. marts 
2021. Altså et år efter, at den første rådgiver 
tilkendegav over for kommunen, at det stærkt 
tilrådes, at renoveringen skal udføres inden for 
et år. 
 
Kalundborg Kommune har tidligere meldt ud, 
at Kalundborg Svømmehal skal renoveres for 
omkring 4 mio. kr., og at byggeprojektet vil 
tage omkring 12-13 uger. Den nye rådgiver har 
dog meddelt, at projektet nærmere vil tage 20 
uger.

7/5 2021 - 
Pressemeddelelse fra Kalundborg Kommune! 
Af hensyn til brugerne af Kalundborg 
Svømmehal udskydes renovering til næste år  
1. maj – 1. oktober 2022: Byggeperiode og 
forventet aflevering: september/oktober 2022 
 
Den afgørelse har KFS været særdeles aktiv i. 
Afgørelsen betyder, at hvis Corona-forholdene 
tillader det, vil svømmeafdelingen have 
opstart den 3. september 2021. Nærmere info 
vil tilgå alle sidst på sommeren/Jan Sonne 
 
I KFS troede vi, at vi lige kunne få en enkelt 

spilleaften med L’Hombre inden maj måned. 

Men så meldte Aktivitetscentret ud at centret 

først åbnede den 6. maj. 

Man kan blive deprimeret over ikke at kunne 

spille l´hombre. Man kan selvfølgelig spille på 

nettet, og det gør jeg også. Men det er ikke det 

samme. Computeren er så dum. Den kan ikke 

finde ud af at spille et ordentligt modspil. I 

nolo f.eks. i modspil, spiller den konsekvent 

altid det mindste kort ud. Det er for nemt at 

regne ud. Man kan roligt melde en nolo ouvert, 

hvis man har en ren nolo.  

Og så savner man i den grad også det sociale. 

Jeg savner Jer. Men vi mødes til september. Så 
skulle alle være vaccineret, og mundbindet er 
vel afskaffet. 
 
Vi vil på generalforsamlingen i august måned 
beslutte, om der skal ske en ændring af 
kontingentet for sæsonen 2021/2022. Når man 
kommer med en sådan udmelding plejer det jo 
at betyde en kontingentforhøjelse, men det er 
ikke den egentlige plan. Lad os vente og se, 
hvad der sker til den tid. 
 
Forfattere til dette Nyhedsbrev:  
Formand Bjarne Kure Pedersen 
Udvalgsformænd Jan Sonne og Bjarne Elmue 
Sekretær Bente Olsen 

 
De fleste KFS aktiviteter starter op til september. Vi anbefaler alle at besøge KFS hjemmeside 
(Kalundborg Firma Sport for yderligere oplysninger. 

https://www.kalundborgfirmasport.dk/

