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FKI ordinær generalforsamling 2012 blev afholdt tirsdag den 10. april 2012 kl. 17.30 i Sæby Kulturhus, Råd-
huspladsen 2, 9300 Sæby, med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag (8 dage inden mødets afholdelse) 
6. Valg til bestyrelse (kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg) 
7. Valg af suppleant til bestyrelse 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

 
Der serveres sandwich, kaffe og sodavand i forbindelse med generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen 
var der fri adgang til Sæby Svømmebads Wellnessafdeling. 
 

 
REFERAT 
 
Generalforsamlingen var bl.a. blevet bekendtgjort på kommunens intranet den 30. marts 2012 kl. 17:30. 
 
Der var fremmødt 26 medlemmer (ca. 14 %).. 
 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Thomas Brix Lyng, som blev valgt og herefter konstaterede, at generalforsamling og 
dagsorden var ifølge vedtægterne. 
 
 
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning. 
Steen Heftholm fortalte om 2011: 
 
2011 har på flere måder været et begivenhedsrigt år. På motionssiden blev 2011 igen et år, hvor FKI udvi-
dede sine tilbud til medlemmerne. Østervrå Svømmehal kunne byde på vandgymnastik og FKI Løbeklub 
udvidede sin løbskalender, sådan at nærmeste familie kunne kunne deltage gratis.  
 
FKI har også md 2011 indvarslet nye måder at organisere sine tilbud til medlemmerne. FKI er oprindeligt 
startet ud som en ”almindelig” motionsklub i 1993 med eget motionscenter med hold-og styrketræning, samt 
forskellige sociale tilbud, som fodbold, badminton og dragebådsræs. Sidenhen er svømmning i kommunens 
svømmehaller, adgang til foreningsbaserede motionscentre i Skagen, Østervra, Sæby og Frederikshavn 
kommet til. Og så som sagt den udvidede gratis deltagelse til en række motionsløb i kommunen. Og I 2011 
lavede vi også for første gang en fællestur til Gøteborgsvarvet, verdens største halvmarathon.  
 
Dette har her sidst på året i 2011 fået en overbygning med BMI 30+ projekterne i Skagen og Frederikshavn. 
Her har fokus i højere grad været at give medlemmerne kompetencer til at kunne få endnu mere ud af FKI’s 
tilbud, - i BMI-projektet at tabe sig – og samtidig have fokus på en bestemt målgruppe.  
Og uden at foregribe 2012 er dette fortsat med FKI Løbeklub, med foredrag om motivation til at komme i 
gang med at løbe, pulstræning og maxpulstest, samt MTB-cykling, MTB-vedligehold og Start2crawl.  
 
Implementering af WINKAS PRO (medlems og økonomisystem) 

2011 bød også på implementering af nyt økonomi-og administrationssystem og nye medlemskort. Der har 
været behov for at få effektiviseret administrationen af FKI, sådan at det rent faktisk er muligt styre en for-
ening med så mange medlemmer (1878). Samtidig var ønsket at kunne opkræve kontingent over PBS, så-
dan at også timelønnede, sæsonansatte, deltidsbrandmænd og andre kommunalt ansatte med særlige an-
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sættelsesvilkår kunne blive medlem af FKI. (Noget som kommunens lønsystem ikke kunne håndtere over 
opkrævning over lønnen som.)   
Kontoplanen fik en overhaling og vi indkøbte en kortprinter, sådan at vi løbende selv kunne printe og udsen-
de medlemskort. Og så fik vi ryddet op i vores bankforbindelser og samlede vores engagement i Nordjyske 
Bank. 
 
Al implementering er naturligvis behæftet med faldgruber og upsere. Vores er da heller ingen undtagelse. En 
fejl i udtrækket fra HR Lønssystemet betød, at ansatte, der havde løntræk i andre personaleforeninger (eks. 
Skagen kunstforening) ufrivilligt blev meldt ind i FKI. Miseren blev opdaget og der blev sendt breve ud til de 
pågældende og problemet blev løst.  Samtidig er PBS-opkrævningen heller ikke uden administrative udfor-
dringer, men der er efterhånden ved at komme styr på udfordringerne. 
 
Som formand for bestyrelsen må jeg erkende, at vi nok har formået at implementere et nyt system, men vi i 
langt mindre grad har haft øje for, at der skal ske en langt strammere omgang med systemerne. Der skal 
være flere hænder der skal bære færre opgaver! Derfor skal den kommende bestyrelse også have for øje, at 
der skal ske en meget mere vidtstrakt uddelegering af opgaver og ansvaret for at de bliver løst. 
 
FKI strategi 2012 
For at blive skarpere i FKI’s fremtidig virke har det også den konsekvens at vi lægger op til en skarpere profil 
for den kommende bestyrelses arbejde. Dels ved at vi har bedt HR chefen vurdere muligheden fr at besty-
relsen i højere grad kan få frigivet arbejdstid til FKI. Og dels ved at lægge op til en ændring i strategien for 
FKI. (Omdeling og gennemgang af FKI strategi 2011) 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
 
Pkt. 3. Regnskabsaflæggelse. 
Bestyrelsen var i den mærkværdige situation, at der ikke var et regnskab at forelægge på grund af tekniske 
problemer i klubbens nye regnskabssystem (WINKAS-PRO). Systemet har ikke været i stand til at danne 
årsregnskab. Med orientering om en god økonom godkendte generalforsamling, at der afholdes en ekstraor-
dinær generalforsamling med henblik på godkendelse af regnskab for 2011. 
 
 
Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 75 kr. om måneden, selv om ca. 18 % medlemmerne rent fak-
tisk synes, at det er for billigt. På grund af det manglende regnskab sættes punktet på dagsordenen for den 
ekstraordinære generalforsamling, jf. pkt. 3.  
 
 
Pkt. 5. Indkomne forslag. 
Der var rettidigt modtaget tre forslag fra medlemmer, hvoraf to omhandlede indsigelse mod den udmeldte 
strategi 2012 om at lukke for holdtræningen i Frederikshavn Svømmehal, mens det tredje ønskede wellness i 
Sæby Svømmbad & Wellness. 
 

1. Indsigelse mod lukning af holdtræning i Frederikshavn Svømmehal, ”det gik lige så godt”. 
2. Indsigelse mod lukning af holdtræning i Frederikshavn Svømmehal (muligheden for at kombinere 

træning og svømme med kollegaer). 
3. Wellness i Sæby (ligesom andre steder!).. 

 
Ad 1. Emnet gav anledning til rigtigt mange følelsesladede betragtninger set i bagklogskabens klare lys. 
Mange bemærkninger var gentagelser og understregninger af tidligere kommentarer – blot med andre ord.  
Flertallet af de fremmødte mente ikke, at bestyrelsen kunne træffe en så ’omsiggribende’ beslutning om 
klubbens daglige drift, som det jo vitterligt er. Diskussionen i overskrifter: 
 

o Glad for det nuværende og nervøs for fremtiden! 
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o Nervøs for lukkede hold! 
o Holdtræningslokalet er i princippet også et lukket hold på grund af for lille kapacitet! 
o Kombinationen af træning og svømning! 
o Nogle hold er store og andre små. Forskelligartede tilbud som ”normale” foreninger. 
o Fordomme om træning i smart træningstøj i motionscentre ude i byen contra almindeligt joggingtøj i 

vores eget center holder ikke i virkeligheden. 
o Bestyrelsen vil ikke lave aftale med det første og det bedste center. Det vil altid være afhængig af, 

hvad der er det bedste for udviklingen i FKI. 
o Tilbud for de få eller for de fleste. 
o Vi befinder os ikke længere i 1993 i en ”lille kommune”. Det er vigtigt at se frem ad. 
o Det er naivt og egoistisk at tro, at det sociale samvær kan trives på 55 m

2
 blandt 5.500 ansatte i 

kommunen, hvoraf 1.878 altså er medlemmer. Der skal være en fællesnævner for alle. 
o Der mangler ildsjæle, som vil lægge kræfter i tilsvarende decentrale centre i Skagen, Sæby og 

Østervrå. Efterlystes ved kommunesammenlægningen! 
o Vores ambassadørkorps, som blev dannet i 2011, er aldrig trådt i karakter, fordi man forventer, at 

andre tager teten. 
 
Kl. 19.25 foreslog dirigenten en pause, hvor bestyrelsen kunne gå i enrum og overveje situationen, da dis-
kussionen efterhånden ”kørte i ring”. 
 
Kl. 19.30 blev generalforsamling genoptaget med, at Steen Heftholm fortalte, at bestyrelsen havde lyttet til 
holdningerne. Bestyrelsen foreslag, at den udmeldte strukturændring trækkes tilbage, og ordningen i Frede-
rikshavn Svømmehal fortsætter som hidtil, men at udviklingen i FKI’s ånd fortsætter. Dette godkendte for-
samlingen. 
 
Ad 2. Dette forslag bortfaldt, da det principielt var identisk med nr. 1. 
 
Ad 3. Muligheden for wellness findes kun i Sæby. Det koster blot en lille egenbetaling på 25 kr. Bestyrelsen 
anbefalede at stemme nej, men der vil blive arbejdet videre med en løsning. Bestyrelsens forslag blev ved-
taget. 
 
 
Punkt 6. Valg af bestyrelse. 
Indledningsvis var der diskussion om, hvorfor formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen 
(har været oppe at vend før). Dette mundede ud i en hensigtserklæring om at gennemgå vedtægter, Ud-
gangspunktet for nuværende vedtægter er en idrætsklub på 200 medlemmer, og da klubben nu nærmer sig 
2.000 medlemmer ville det nok være mere hensigtsmæssigt at lave kombineret vedtægter og forretningsor-
den. Der er stadig behov for en kasserer, men denne kunne suppleres med en ’ansat’ forretningsfører. Des-
uden diskuteredes evt. udvidelse af bestyrelsen til 7 medlemmer på grund af foreningens udvikling. 
 

o Formand, Steen Heftholm, og bestyrelsesmedlem, Joan Pedersen, var ikke på valg. 
o Lone Hintze blev valgt som kasserer. 

 
Til de tre sidste pladser i bestyrelsen var der skriftlig afstemning, som fordelte sig således: 

o Preben Holm med 16 stemmer (nyt bestyrelsesmedlem). 
o Jette Christensen med 14 stemmer (nyt bestyrelsesmedlem). 
o Susanne Eliasen 12 stemmer. 
o Morten Mendrup 10 stemmer. 

 
 
Pkt. 7. Valg af suppleant til bestyrelse 
Jf. pkt. 6 skulle Susanne med tredjeflest stemmer have været suppleant, men valgte af afstå herfra. I stedet 
for er Morten suppleant. 
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Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Det blev diskuteret, hvorvidt der burde vælges en ekstern statsautorisret revisor med baggrund i foreningens 
udvikling. Der var dog ikke forinden rettet henvendelse til et revisionsfirma, og så blev Hans Henning Jakob-
sen genvalgt som revisor, og Bente Kiel blev genvalgt som revisorsuppleant (begge in absentia). 
 
 
Pkt. 9. Eventuelt 
De kommende vedtægter og forretningsorden blev vendt, og klubben bør organiseres efter princippet om en 
hovedbestyrelse og underbestyrelser (udvalg) for de enkelte aktiviteter (og måske selvstændigt regnskab til 
’koncernregnskabet’?). 
 
 
Efter en livlig og indholdsrig, men trods alt i god ro og orden, afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 
20.10. 
 
På grund af det fremskredne tidspunkt blev den annoncerede overraskelse i wellness afdelingen i Sæby 
Svømmebad & Wellness aflyst. Sæby Svømmebad & Wellenss lukker kl. 21.00. 
 
 
Referat ved  

 
Morten Mendrup. 


