
 

Referat fra Generalforsamling 

i Brønderslev Familie og Firma Idræt 

den 24. februar 2019, kl. 19.00, på Centret i Molsgade. 
 

 

Dagsorden:  

1.  Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer 

2.  Valg af dirigent.  

3.  Bestyrelsens beretning  

4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

5.  Indkomne forslag  

6.  Fastsættelse af kontingent  

7.  Orientering om næste års budget  

8. Valg i forhold til vedtægterne: 

a) Valg af ny formand  

b) Valg af nyt medlem (Elin Hansen er på valg, modtager ikke genvalg - Egon Korsbæk og 

Per Thorup Pedersen er på valg, modtager genvalg) 

9.  Eventuelt 

 

 

Ad pkt. 1) 18 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.  

  

Ad pkt. 2) John Hove Sørensen bød velkommen. Revisor Morten Bruun Jacobsen blev valgt til diri-

gent. Morten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt ind-

varslet.  

  

Ad pkt. 3) John aflagde bestyrelsens beretning: 

 

  * Vi har fået vores nye hjemmeside op at stå, og vi anser det for særdeles vigtigt, at alle 

udvalg bidrager med at vedligeholde siden. Det er af stor vigtighed, at siden hele tiden 

er opdateret. Menige medlemmer er også velkomne til at komme med input. Hvis man 

er usikker på, hvordan man gør, kan man sende indholdet til Per, som så sørger for, at 

det kommer på siden.  

 

 * Fra Dansk Firmaidrætsforbunds side var den 4. juni 2019 udset til at være "Mænds Mo-

tionsdag". Vi havde valgt at koncentrere os om én aktivitet, nemlig Naturgolf. Brønders-

lev Kommune havde også fokus på motion (Bevæg dig for Livet), så Morten Borre-

gaard Poulsen sørgede for at lave alt reklamematerialet vedrørende eventen. Der var en 

gulerod fra forbundets side på 10.000 kr., hvis der var mere end 35 personer, der deltog. 

Det lykkedes heldigvis. Desuden havde vi besluttet, at som optakt til eventen var hele 

maj måned gratis, hvilket betød, at 50 personer stiftede bekendtskab med os. Alt i alt 

gav anstrengelserne 11 nye medlemmer. 

 

 * Vi har heldigvis let ved at få hjælp med rengøring, inde og ude, 2 gange om året, og så 

er der også frivillige, der tager et nap med toiletter og andet. Også græsklipning foregår 



på frivillig basis. Stor tak til alle frivillige. Det hele giver en stor besparelse for forenin-

gen. 

 

 * Vi har fra SE-Fondens vækstpulje fået bevilliget et tilskud til nyt tag på 100.000 kr. og 

har efterfølgende lånt 100.000 kr. fra Forbundet, så nu bliver det nye tag en realitet. Vi 

har også fået 150.000 kr. fra en anonym donor, så vi behøver ikke tage penge fra drif-

ten, hvilket var den oprindelige idé. Vi har således nu en buffer til uforudsete udgifter, 

hvilket er rart. 

 

 * I forbindelse med renovering af taget bliver der også opsat Troltex-plader i både sal og 

omklædningsrum. Vi ved, at der er mange, der bliver glade for denne lydisolering. 

 

 * Omklædningsrummet renoveres og kan bruges som samlingsstue i stedet for salen, så 

slider vi ikke så meget på denne. Desuden vil rummet være et fint supplement, når salen 

er lejet ud. Borde og stole fra bestyrelseslokalet anvendes, og der vil blive opstillet ska-

be, så rengøringsvogn og støvsuger gemmes af vejen. 

 

 * Tilbuddet på det nye tag er uden bortskaffelse af de gamle tagplader, men med vanlig 

stor frivillig arbejdskraft, klarer vi nok dette i fællesskab. 

 

 * Vores gamle plæneklipper skal renoveres for ca. 8.000 kr. Senere vil vi overveje at søge 

en fond om 35.000 kr. til en ny. 

 

 * Vi er ved at undersøge markedet for en ny/brugt industri-opvaskemaskine. En ny koster 

ca. 50.000 kr. 

 

 * Der har i mange år været snakket om ny kaffemaskine. Men er der et reelt behov? De 

fremmødte på generalforsamlingen mente ikke, at der var noget stort behov. 

 

 * Brønderslev Familie- og Firmaidræt har altid været kendetegnet ved Tour de Pedal, men 

vi måtte aflyse det sidste år, da anstrengelserne de seneste par år ikke har stået mål med 

resultatet. Vi hører meget gerne fra interesserede, der vil være med til at afvikle Tour'en. 

Cykelhandleren på Eventyrvej vil gerne deltage og ligeledes Hjerteforeningen og Kræf-

tens Bekæmpelse. Vores plan er at involvere Morten fra kommunen i planlægning og 

udførelse. Flyers og plakater opsættes i byen. Gebyret bliver på 20 kr. for voksne, børn 

under 14 år gratis. To eller tre gevinster overvejes, f.eks. et gavekort fra Handelsfor-

eningen på 100 kr. 

 

 * I stedet for at invitere udvalgene til julefrokost har vi besluttet at arrangere en sommer-

fest for alle medlemmer med ledsager. Festen vil blive afholdt den 15. august, og der vil 

blive serveret grillmad. 

 

 * Der er standerhejsning den 25. april, hvor vi vil gøre en ekstra indsats for at få så mange 

som muligt herud og prøve alle vores aktiviteter. 

 



 * Vi har samme medlemstal som sidste år, men må konstatere at siden 2016 er tallet faldet 

med 50. 

 

 * Vi mangler bestyrelsesmedlemmer. Vi har stadig ingen formand, og Elin ønsker ikke 

længere at være sekretær. Vi andre i bestyrelsen overvejer også, hvor længe vi vil blive 

ved, så det er i alles interesse, at der kommer nye til, der til tage en tørn. Alternativet 

kan jo være, at foreningen må nedlægges. Så herfra en kraftig opfordring til alle om at 

tilbyde assistance allerede nu. 

 

 * Der skal dog også lyde en stor TAK til alle de mange, der gerne stiller op, når det drejer 

sig om enkeltopgaver såsom forårs- og efterårsrengøring. 

 

 * Jeg kommer tit herud på centret, og jeg ser næsten altid nogen, der lige hygger sig med 

et eller andet. Det er dejligt at se, at der er nogen, der sætter pris på det dejlige stykke 

jord, vi har herude. 

 

Morten Bruun Jacobsen spurgte forsamlingen, om beretningen kunne tages til efterretning, 

hvilket den blev. 

 

Ad pkt. 4)  Morten Bruun gennemgik det reviderede regnskab og gav en grundig redegørelse. 

Resultatet viser et underskud på godt 10.000 kr. inkl. renter og afskrivning, hvilket især 

skyldes udgifter til småanskaffelser, sportsrekvisitter, nyt klæde til billardborde, etc. 

 

Regnskabet er efter forskrifterne og blev enstemmigt godkendt.  

  

Ad pkt. 5/6) Bestyrelsen fremlagde forslag om en forhøjelse af kontingentgebyret på 25 kr. til i alt 200 

kr. Generalforsamlingen syntes, det var rimeligt og forslaget blev vedtaget. 

  
Ad pkt. 7) Budgettet for 2020 blev fremlagt af Ernst. Vores likviditet er på ca. 152.000 kr., hvilket er 

tilfredsstillende. 

 

  Der var ingen spørgsmål til budgettet, som blev taget til efterretning.  

 

Ad pkt. 8) Valg i henhold til vedtægterne: 

  Elin var på valg, men ønskede ikke at modtage genvalg. Per var også på valg og modtog 

genvalg med hjemmesiden som sit primære arbejdsområde. John fremsatte den idé, at vi 

måske bør indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Det er en alvorlig situation, vi 

står i, at ingen vil tage et medansvar. De fremmødte mente, at det kunne være en god idé. 

 

  Niels Ove Nielsen tilbød at lave en arbejdsbeskrivelse, der klart belyser, hvad jobbet inde-

bærer. 

 

  Arne Nielsen mente, at der bør indkaldes i avisen, da han ikke tror, at der er mange, der har 

set indkaldelsen til generalforsamlingen via vores hjemmeside. 

 

 

 



Ad pkt. 9) Eventuelt: 

 a) Egon oplyste, at vi har fået klager over hundeluftere, som ikke rydder op efter sig. Der 

vil nu blive opsat tydelige skiltning, at hunde skal føres i snor og affald samles op. Des-

uden opfordres alle til at påtale det, hvis man ser en hundelufter, som ikke viser hensyn. 

 

 b) Jette Bæk udtrykte en tak til bestyrelsen for det store arbejde, der lægges for foreningen. 

 

 

John afsluttede generalforsamlingen med at takke for fremmødet. 

 

 

 

Brønderslev, den _____________________ 

 

 

 

 

____________________________________ ________________________________ 

   Dirigent  Tegningsberettiget bestyrelsesmedlem 


