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Godt nytår til jer alle.  

Nu går det den rigtige vej med Coronaen. Vores 

aktiviteter har ikke været lukket ned, og vi har 

oplevet en flot medlemsfremgang. I de fleste 

aktiviteter er både nye og gamle medlemmer 

dukket op. Der har således været fin fremgang til 

Svømning, Kom i Form, L’hombre og Friluftsliv.  

Bowling har oplevet en stor udfordring med at 

skulle lokke spillerne til at køre til Holbæk, hvor vi 

havde lejet baner efter vores bowlingcenter i 

Kalundborg lukkede. Måske har udfordringen 

været for stor, men vi afventer og ser hvordan 

sæsonen slutter. Så vil vi derefter beslutte om det 

er noget vi vil forsætte med. 

Vores aktivitet ”Kom i Form” er kommet godt i 

gang. Der har været en meget fin tilslutning, men 

man kan sagtens nå at komme med på holdet. 

Det er onsdag fra kl. 16 til 17 i Kalundborg Hal 1. 

I Billard er det stadig den lille stabile flok, der 

kommer og spiller, hver tirsdag fra kl. 18 i 

Tømmeruphallens Billard lokale. 

Der bliver ved at komme nye deltagere til 

L’hombre. Gennemsnitsalderen er høj, men det 

er stemningen også, og oplevelsen er rigtig god. 

Nåede du ikke at få en badmintonbane inden jul, 

og glemte du at komme forbi og prøve Padel? Så 

er det stadigt muligt, bare find udvalgsformanden 

på vores hjemmeside og ret henvendelse til ham. 

Den 2. marts 2022 skal vi afholde vores general-

forsamling. Vi gør som vi plejer og mødes i 

Tømmeruphallen. Hvis man vil spise biksemad 

skal man komme kl. 18. Hvis man kun vil deltage 

i generalforsamlingen, skal man komme kl. 19.

 

Vi har gennemgået vores vedtægter og 

fremsætter forslag til ændringer af disse på 

generalforsamlingen. Herunder kunne vi godt 

tænke os at skifte vores navn til Kalundborg 

Firma- og FamilieSport (KFS), så vi kan favne lidt 

bredere i medlemsskaren.  

Hvis du har overskud i hverdagen og kunne tænke 

dig, at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet 

høre vi gerne fra dig. 

Generalforsamlingen vil blive indkaldt via dags-

pressen og på vores hjemmeside. Dagsorden, 

regnskab, skriftlig beretning fra KFS’s formand og 

udvalgsformænd samt forslag til vedtægts-

ændringer bliver offentliggjort på hjemmesiden. 

Tjek denne medio februar 2022. 

Som nævnt, er de tidligere medlemmer kommet 

tilbage, og der er også kommet rigtig mange nye 

medlemmer. Der oprettes løbende medlemmer 

og der sendes opkrævning af medlemskontingent 

ud. Har du spørgsmål vedrørende kontingent, er 

du altid velkommen til at kontakte Ulla på 

kasserer@kalundborgfirmasport.dk 

Fra juleafslutningen i svømning: 

 

 

Vi anbefaler alle at besøge KFS hjemmeside (Kalundborg Firma Sport for yderligere oplysninger. 
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