Formandens årsberetning
Det har igen været et år i Coronaens tegn, men nu går det den rigtige vej. Vi var spændt på hvordan den
nye sæson ville se ud. Vores aktiviteter har ikke været lukket ned. Vi har også oplevet en flot medlemsfremgang. Det er både tidligere medlemmer der er vendt tilbage, og en del nye medlemmer. Tak for det!
Der er taget rigtig godt imod vore to nye idrætsgrene Kom i Form og Padel. Jeg syntes det er dejligt, at vi
har fået 2 nye kategorier ind, så vi på den måde kan favne bredere. Vi har et godt system, hvor vi kan få
hjælp til opstart af nye kategorier via vores hovedorganisation Dansk Firmaidræt. Det har vi nydt godt af.
KOM i Form, gav hurtig fin tilslutning og tak til Lise fordi hun havde mod på at give en hånd med. Ildsjæle
kan man ikke få for mange af.
Padel, havde en langsommere opstart, men der bliver ved med, at komme nye medlemmer, det virker som
en rigtig spændende kategori. Tak til Anders for at han havde mod på denne udfordring.
Andre idrætsgrene der også er populære er, svømning og friluftsliv. Her ser vi også en stor stigning i antallet
af medlemmer.
Vi deltog i Bevæg dig for livet med en bod i Kordilgade. Det var en positiv oplevelse, der gav mange gode
snakke med byens borgere. Det var en god måde at gøre os synlige på.
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 hovedorganisation Dansk Firma Idræts Forbund har på Repræsentantskabsmødet skiftet navn til
Dansk Firmaidræt, der var megen debat, men resultatet endte alligevel med oplægget fra forbundet blev
vedtaget.
Vi vil forsøge noget lignende. Jeg ved godt at det har jeg forsøgt før, men denne gang er vi i bestyrelsen
enige om, at det er den rigtige vej, at vi fremover kommer til at hedde Kalundborg firma og familie sport. Vi
oplever for tit, at der er personer som er i tvivl om, de kan være medlem hos os og det er lidt ærgerligt hvis
vi går glip af disse medlemmer. Vi håber generalforsamlingen også vil bakke op om det nye tiltag. Det
betyder en ændring af vores vedtægter, som ikke har været ændret i mere end 10 år. Når vi så er i gang
med ændringer, så er der flere forslag til rettelser.
Vi har jo fået ny forretningsfører og jeg tror Ulla har oplevet at det har været en stor udfordring, men Ulla
har taget kampen op. Der vil også der komme nogle praktiske tiltag fra Ullas side, mange ting kan gøres
mere praktisk og effektivt. Flere tiltag har stillet krav til udvalgene, men de har været positive til at bakke
op om nyt. Der vil komme mere i den kommende tid, blandt andet om tilmelding via hjemmesiden og
betaling med kort. Mere om det senere. Ullas ændrede opkrævningssystem har også bevirket, at vores
kontingentrestance er blevet væsentlig mindre.
Vi lod vores blad udgå sidste år og har ikke oplevet, at det giver dårligere kontakt til medlemmerne. Vi
mistede 8.000 kr. i sponsorindtægt, men sparede over 25.000 kr. til trykning og porto. Vi har fint dækket os
ind ved hjælp af hjemmeside, Facebook og Nyhedsbreve. Flere af delene er nye for os, så vi skal lige finde
den rigtige måde at gøre det på.
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelse og forretningsudvalg, for et rigtig godt samarbejde.

