
 

Formandens beretning for 2022 

Sidste år besluttede vi at ændre navn til Kalundborg Firma- og Familie Sport. Vi fik ikke den fulde 
effekt af navnet, da vi ikke fik fuld sæsonadgang til svømmehallen, men først fik opstart i 
november.  

Vi fik også i 2022 nyt kontingent system. For de fleste gik det vist egentlig nemt og gjorde 
samtidigt, at vores kontingentrestancer svandt ind til nul, dejlig. Gratister det er et bandeord i alle 
foreninger. Systemet giver samtidigt udvalgsformændene i de forskellige afdelinger mulighed for 
at sende korte beskeder tilbage til deres medlemmer. 

Volleyball fik også en svær start. Der er jo mange tilbud, så der har vi måttet tilpasse os, for at 
finde et tidspunkt der passer de fleste. Jeg oplever at vi er lige der, hvor vi holder snuden oven 
vande og tror jeg at Martin har en fin finger på pulsen, så det overlever, men i nye omgivelser. 
Samtidigt slipper de for de mange aflysninger der altid er i Hal 1 

Bowling ligger nuværende i Holbæk og det er for langt væk for de fleste.  Men på 
bestyrelsesmødet besluttede vi at give det et år mere som forsøg og se om det kunne lokke lidt 
flere spillere til. 

Billarden har vi også kigget på. Vi har forsøgt at få Kalundborg Billard Klub til at nedsætte 
lejeafgiften af lokalet, da vi syntes det er for meget vi giver hvert medlem i tilskud for at få 
regnskabet til at hænge sammen. Billardklubben har nikket til vores forslag om ny pris og tak til 
Kalundborg Billard Klub. 

Da Padel kom til Kalundborg, var vi begejstrede, men vores kontrakt med Padel4fun er lidt efter 
lidt blevet for dårlig og forretningsudvalget og Anders fra Padel er blevet enige om at vi stopper 
med udgangen af denne sæson. 

Både vores afdeling for badminton og friluftsliv holder skansen fint. I badminton kan man jo 
nuværende tage sine børn med hvilket der er nogle forældre der har valgt. 

I friluftsliv er der jo mange der nyder at komme med Søren på vandretur. Søren og Ulla har også 
fundet ud af at søge sponsorater til gavn for vandrerne. 

Både Friluftsliv og vores seneste tiltag Kom i form har været gode nye tiltag for KFS, vi har ramt en 
fin interessegruppe der. Der bliver ved med at dukke nye medlemmer op i begge kategorier. 

L’hombre afdelingen er også et meget stabilt kort      . Der bliver arrangeret turneringer og deltaget 
i andre L’hombreklubbers turneringer. Her har vi vist af Kalundborg er et af de stærke kort. 

Lige nu er det punkt vi holder mest øje med er Svømning, her har Jan Sonne i flere år forsøgt at 
lokke frivillige til og jeg tror nok det skal lykkedes, men vi skal lige have spurgt de rigtige. Men jeg 
oplever dog samtidigt, at Svømmehallen også har samme problem, så de rigtige emner ligger ikke 
lige om hjørnet.



 

Forretningsudvalget foreslår denne gang en mindre kontingentforhøjelse, men dog kun på 
seniorerne. Det har i mange år været en meget fin pris de har fået kontingentet til og vi syntes, at 
det nu var på tide at tilpasse.  

Det vil forsat være en god pris i forhold til mange andre kontingenter.  

Når man ser øvrige tilbud til pensionister, ligger de gerne på en rabat på ca 10 % 

Kontingent stiger fra 175 kr. til 250 kr. dette er stadig 100 kr. under almindelig pris og en rabat på 
næsten 30 %, det må man sige er ok.  

Det er altså fremover kun!! folkepensionister der får rabat og det gælder fra man fylder 67 år. 

Vores overordnede forening Dansk Firmaidræt, sender løbende forslag til aktiviteter vi bør have og 
det kunne da være spændende, hvis vi kunne alle de ting, men som i mange andre foreninger, så 
er det ikke så let at lokke frivillige til, så det er sjældent vi kan tilfredsstille disse initiativrige 
personer.  

Hvis du læser/lytter dette og har lidt overskud til at være med, høre vi meget gerne fra dig, vi er 
klar til at finde en plads til dig. 

Når Dansk Firma Idræt holder møder for os på Sjælland, foregår det altid enten i Køge eller 
Næstved. Det kan være meget hyggelige møder, men afstanden er for stor og værdien for lille.  

Så derfor er det sjældent vi deltager. I en periode under Corona Pandemien var møderne virtuelle 
og her deltog jeg gerne, men oplevede stadigvæk, at mødet kunne vores foreningskonsulent lige 
så godt have afviklet med hver forening for sig.  

Foreningerne og deres tilbud er meget forskellige. Vores kontingentopkrævningsmodeller er også 
forskellige. I en af de andre klubber koster det kr. 1000/person om året at deltage i svømning. Man 
må håbe at der er nogle firmasponsorater der ellers er det noget af en udskrivning, hvis hele 
familien skal afsted. 

De fleste klubber opkræver et grundbeløb, for at være medlem og derudover skal man så betale 
for hver enkelt kategori, man deltager i. Der er vi ikke nået til endnu. 

Til slut vi jeg gerne takke forretningsudvalget, for det arbejde de har lagt i vores møder og den 
øvrige bestyrelse for deres store indsat ude i diverse udvalg. Vores forretningsfører skal også have 
ros, vores system er kommet op i et helt andet gear, så også mange tak til Ulla. 

Marianne som sidder i vores forretningsudvalg, har jo besluttet at stoppe. Jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at sige en stor tak til dig for din indsats i den tid du har været med, samt god vind 
fremover. 

På Kalundborg Firma- og Familie Sport vegne  Formand Bjarne Kure Pedersen  


