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Generalforsamling 

Vi har afholdt generalforsamling 2. marts 2022. 
Da vi hyppigt oplever at blive kontaktet af 
personer og familier, der er i tvivl om de kan 
være medlemmer hos os, havde vi på vores 
generalforsamling lagt op til, at der skulle ske en 
ændring af navn, som ville gøre det tydeligere, at 
alle er velkomne.  
Bestyrelsen havde foreslået at vores navn skulle 

ændres fra Kalundborg Firma Sport til Kalundborg 

Firma- og Familie Sport. Denne ændring blev 

vedtaget på generalforsamlingen sammen med 

en række andre ændringer af mere redaktionel 

karakter. Vedtægterne kan læses på 

hjemmesiden. 

På generalforsamlingen udnævnte vi 3 

æresmedlemmer, som ses her på billedet. 

 

Fra venstre er det Svend Åge Berg, som fik prisen, 

for sin indsats i både bestyrelse, kredsbestyrelse 

og sin indsat som dirigent for rigtig mange 

generalforsamlinger i KFS. 

Bente Olsen fik prisen for sin store arbejdsindsats 

gennem 35 år i Kalundborg Firma Sport og 

hendes store hjælpsomhed på flere områder. 

Nr. 3 fra venstre er Bjarne Elmue, som er 

formand for vores L’hombre afdeling og har 

været det i 35 år, med stort engagement og som 

stadig forstår at lokke medlemmer til det 

spændende spil. 

 

Regnskab for 2021 

Regnskabet for 2021 gav et underskud på  

kr. 15.315. Underskuddet skyldes primært, at vi i 

2021 har bogført manglende kontingent for 2020 

svarende til kr. 21.049.  

 

Der er kommet mange nye medlemmer til 

firmasporten, og derfor fastholder vi også vores 

meget billige kontingent. Mit gæt er, at vi har 

Danmarks billigste kontingent indenfor 

firmasporten. 

 

Regnskab, budget og beretninger kan læses på 

hjemmesiden. 

 

Pt. arbejdes der med at forenkle 

tilmeldingsproceduren, men mere om det senere. 

 

Ny person i Forretningsudvalget 

Vores tidligere næstformand Niels Ole Andreasen 

valgte at stoppe ved denne generalforsamling. Vi 

takker Niels Ole for hans store arbejdsindsats og 

hans store engagement i kollegamotion. 

Niels Oles afgang gav plads til Glyn Hansen, som 

har været vores revisor i flere år og aktivt 

medlem i flere af vores aktiviteter. 

     Mit navn er Glyn Hansen 

For 4 år siden flyttede min kone og jeg til 

Kalundborg. Det var bowling der trak os ind i KFS, 

idet vi tidligere havde spillet og samtidig ønskede 

at skabe et socialt netværk. Siden er friluftsliv, 

L’hombre og svømning også blevet en del af 

 



vores hverdag. Af KFS forventer jeg, at den 

enkelte kan dyrke sine interesser i afslappede 

omgivelser, gerne med lidt hjernegymnastik eller 

sved på panden.  Det hele kombineret med 

socialt samvær i forbindelse med den enkelte 

aktivitet.  Jeg sætter pris på at der er en 

mangfoldighed af aktiviteter, så alle har mulighed 

for at lade sig udfordre og finde lige netop sin 

plads i KFS. 

 

Volleyball 

Volleyball savner flere deltagere, har du lyst til 

at prøve det så mød op i Kalundborg Hal 1 

tirsdag fra 18 til 20. Resten af sæsonen er gratis. 

 

Friluftsliv med små overraskelser 

Det går stadig fremad for Friluftsliv, og vi hilser 

fortsat nye medlemmer velkommen på næsten 

hver eneste vandretur. Både ved de kortere 

træningsture på 2-5 km samt på de længere ture 

på 12-25 km. Ikke alt er dog vandring. Vi holder 

også pauser, og nogle gange med små 

overraskelser, ligesom for eksempel på den 

seneste tur, hvor Anna fra Ukraine havde 

forberedt en masse retter til en vandrepause, så 

alle fik smagt ukrainske delikatesser. 

Vil du også med, så følg os på Kalundborg Firma- 

og Familiesports Facebook side under gruppen 

”Friluftsliv”. 

 

Svømmeafdelingen 

Svømmeafdelingen er den største afdeling i 
KFS.  
 
Vi er omkring 180 medlemmer, som alle har 
mulighed for at deltage i denne populære 
motionsform og idrætsgren. Vi har dog plads 
til mange flere medlemmer endnu. 
Vi er i svømmehallen hver fredag, fra kl. 
17.00 til kl. 18.30. Sæsonen stopper fredag 
den 29. april, og starter op igen fredag den 2. 
september 2022. 
 
HVIS der er nogle af dine venner eller 
bekendte, som har lyst til at være med, vil de 
få et GRATIS medlemskab gældende til den 
29. april 2022.  
 
Vi mangler stadig frivillige livreddere. Har 
du lyst til at være med, så henvend dig til en 
af os livreddere snarest. DET HASTER! 
 
Rikke Sonne Voss har været livredder i KFS siden 
2010, men har nu valgt at stoppe. Vi kommer alle 
til at savne Rikke, og ønsker hende alt godt 
fremover.   
 
Kom i Form 
Som ny aktivitet i KFS startede Kom i Form, med 
Gretha Andersen. Vi startede i september 2021. 
Trods problemer med Corona, er der 25 
tilmeldte, og der er et fremmøde på 13-16 
personer pr. gang.  
 
 Vi mødes i Kalundborg hal 1 hver onsdag fra 16- 
17. Det er blandet mænd og kvinder. Til Grethas 
musik og friske instruktion, der tilpasses de 
fremmødte gymnaster, bliver alle muskelgrupper 
rørt. Der trænes med vægte og alle følger med 
efter evne og formåen.  

 

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