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Generalforsamling  
 

Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 – 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. 

 

Dagsorden iflg. vedtægter: 

 

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Der mødte 5 medlemmer. Alle fremviste gyldigt medlemskort. 

 

2. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Thomas Brix Lyng, der blev valgt og konstaterede generalforsamling og 

dagsorden i overensstemmelse med vedtægter. 

 

3. Bestyrelsens beretning ved Steen Heftholm. 

2012 har været et år, hvor vi i bestyrelsen har brugt tid og ressourcer på at geare vores idrætsklub til 

den succes som vi har haft rent medlemsmæssigt. Vi er nu over 2000 medlemmer og vi er uden 

sammenligning kommunens største kontingentbetalende forening. 

Vi har holdt fast i vores strategi i bestyrelsen om at tilbyde så alsidige motionstilbud til klubbens med-

lemmer, først og fremmest ved at lave aftaler med foreningsbaserede motionscentre rundt om i kom-

munen, give adgang til offentlige svømmehaller og give medlemmer og deres familier tilbud om delta-

gelse i alle kendte motionsløb i kommunen. Alt sammen for 75 kr. om måneden. I alt beskedenhed 

nok en af Danmarks bedste motionstilbud til prisen. Så det holder vi fast i, da vi som forening har ind-

sigten i, hvad det vil sige at drive en idrætsklub på frivillig basis, og at vi derfor også gerne vil være 

med til at støtte op om de mange andre frivillige foreninger, der gør det muligt for vores medlemmer at 

dyrke motion – uanset om det er i et motionscenter i Østervrå eller til marathonløb i Skagen. 

Men vi vil naturligvis også gerne udvikle FKI. I 2012 har vi søgt at gå nye veje. Vi vil gerne at med-

lemmerne selv tager initiativ og laver noget motion sammen med deres kolleger. Præmissen har så 

været, at hvis projektet ellers var i overensstemmelse med FKI’s virke, så ville bestyrelsen bakke op 

med økonomi til initiativet. 

I vinterens inviterede FKI Løbeklub således bredt ind til foredrag om bl.a. pulsbaseret løbetræning, fo-

redrag med Polar Pulsure, løbsberetninger og motivationstræning. 

Der har kørt to sideløbende projekter BMI30+ i Frederikshavn og Skagen, hvor der har været en bre-

dere indgang til at ændre sin livsstil (og vægt), både med hensyn til kost, motion og hverdagsvaner. 

Et initiativ i samme gænge er fortsat under navnet: Jeg kan - jeg vil - og holder fast i perspektivet om 

at ændre sin livsstil bedst gøres i fællesskab og asmmen med andre ligesindede. 

Vi har startet initiativet FKI Start2crawl, hvor vi lærer folk at svømme crawl og introducere havsvøm-

ning som motionsform. Projektet er blevet støttet af Dansk Svømmeunion, og på baggrund af vores 

erfaringer i FKI, spreder dette koncept sig nu til resten af svømmedanmark. 

Vi har lavet en initiativpulje, hvor eneste krav har været at mindst halvdelen af deltagerne er FKI med-

lemmer (men selvfølgelig med det håb, at resten fulgte med og blev medlemmer). 

Vi må konstatere, at det ikke har væltet ind med ansøgninger. Man kunne vælge at tolke det som om, 

at medlemmerne er godt tilfreds med de eksisterende tilbud i FKI – eller at medlemmerne bare ikke 

har opdaget muligheden endnu. Vi skal selvfølgelig også forsøge at holde medlemmerne ajour. Derfor 

har vi også lavet ny hjemmeside under adressen www.fkifrh.dk , lavet nyt grafisk design og søger til 

stadig gennem vores nyhedsbreve pr. mail og via intranettet at informere om vores tilbud i FKI.  

http://www.fkifrh/
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Men som et godt og dejligt nyt initiativ kan nævnes tøse-floorball, hvor 15-25 piger mødes og spiller 

floorball i FFK-hallen i Frederikshavn. De står selv for halleje, indkøb af udstyr og diverse fornøden-

heder til projektet. Til det er de blevet bevilliget 5500,- og går det godt er jeg sikker på at bestyrelsen 

ser velvilligt på, at gøre tilbuddet permanent i FKI-regi. 

 

For dét er en af de områder, hvor bestyrelsen også har haft fokus på i 2012: At give FKI et serviceef-

tersyn i forhold til måden vi organiserer os som bestyrelse og den måde vi kører bestyrelsesarbejdet 

på. En fem-mands bestyrelse kan naturligvis ikke styre alle led af en forening bestående af 2000 

medlemmer.  

Vi er godt klar over, at der er en række administrative opgaver, der skal organiseres på nye måder. 

Derfor har vi brugt en del tid på at gennemtænke måden foreningen styres på særligt i forhold til vores 

vedtægter. FKI’s vedtægter er fra 1993, hvor foreningen bestod af 100 medlemmer og hvor eneste 

aktiv var to motionslokaler i Frederikshavn Svømmehal. 

De daværende vedtægter afspejlede fint dette, men det var oplagt at de skulle revideres og gøres up 

to date. Så med hjælp fra Dansk Firmaidrætsforbund har vi fået skruet nye vedtægter sammen, der 

under ét forsøger at komme nutiden og fremtidens FKI i møde. 

Vedtægterne blev diskuteret igennem på en ekstraordinær generalforsamling i november og senere i 

aften fremlægger bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer på baggrund af de mange gode inputs vi 

fik fra medlemmerne. 

En af de nye ændringer i vedtægterne er nedsættelse af udvalg. Vi vil i 2013 arbejde målrettet for at 

lave udvalg af frivillige, der har tid og lyst til at arbejde med netop de områder af FKI’s mange moti-

onstilbud som de brænder for! 

Som eksempel kan nævnes FKI Løbeklub, som har fået et ambassadørkorps af løbere, der har til 

formål at motivere og koordinere de mange FKI’ere til de enkelte motionsløb rundt om i kommunen. 

Vi er i gang med nye udvalg som gerne skal se dagens lys i nær fremtid. Måske også tøse-floorball, 

hvis det spreder sig – måske er der allerede nogen her i aften, der har lyst til at starte op i Skagen. 

Økonomisk ser det også fornuftigt ud for FKI’s vedkommende, som også aflæggelse af regnskabet vil 

vise. Men selvom vi har en fornuftig økonomi, der hænger sammen, skal vi altid forsøge at blive bed-

re. For et par år siden valgte vi at optage timelønnede og mere løst ansatte som medlemmer af FKI. 

Og i forbindelse med overgang til et nyt økonomi- og medlemshåndteringssystem valgte vi også og 

hoppe på den teknologiske vogn og lave elektroniske opkrævninger via NETS og PBS. 

Men vi må også gribe i egen barm og konstatere, at vi som frivillige mangler den fornødne tid til at få 

alle spidsfindighederne ud af sådanne smarte systemer og få fulgt op på detaljerne.  

Derfor vil vi i 2013 gå endnu tættere på vores økonomi- og medlemshåndteringssystem og få luset ud 

i, på papiret smarte løsninger og få den tilpasset den virkelighed som vi som frivillig bestyrelse arbej-

der i – sådan at vi får mulighed for at arbejde endnu mere fokuseret på kerneopgaven – nemlig at ud-

byde så alsidige motionstilbud til medlemmerne som muligt.  

Derfor har vi også et forslag til kontingent for timelønnede til drøftelse senere i vores dagsorden. 

Vi vil naturligvis gerne takke for de frivillige, instruktører og andre frivillige i FKI for deres utrættelige 

indsats for at levere træning og gode oplevelser for medlemmerne på gader og stræder, i motions-

centre og svømmehaller.Uden jer ville FKI ikke være det samme! 

2013 bliver således et spændende år for FKI og vi håber meget I har lyst til at dyrke endnu mere mo-

tion og have det sjovt mens i gør det!  

I bestyrelsen vil vi i hvertfald bestræbe os, på at I får så gode muligheder for at gøre det - for alle 

medlemmer fra Skagen til Voerså og fra Østervå til Frederikshavn. 

Beretningen blev taget til efterretning – uden spørgsmål. 
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4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Lone Hintze gennemgik regnskabet. Efter spørgsmål om udgiftsposten til porto, blev forsamllingen 

orienteret om, at porto stort set kun er udsendels af medlemskort. Dette sker løbende, og der skiftes 

medlemskort hvert år. Det ville belaste det frivillige arbejde yderligere, hvis der skulle finde en 

sortering sted med henblik på fremsendels af medlemskort med f.eks. intern kommunal post. 

Regnskabet kunne godkendes. 

 

5. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter som følger: 

a. Eks. § 6.1. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og 

indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside ændres 

til: 

Ny § 6.1. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned og 

indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside. 

b. Eks. § 7.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller når mindst ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden ændres 

til: 

Ny § 7.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller når mindst 10 % af det samlede antal medlemmer stiller skriftlig anmodning herom bilagt 

dagsorden. 

c. Eks. § 8.5. Ved forfald i utide supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære 

generalforsamling, hvor vedkommende er på valg ændres til: 

Ny § 8.5. Ved forfald i utide supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende 

generalforsamling, hvor vedkommende er på valg. 

 

Forslag til ændring af vedtægter blev enstemmigt godkendt. 

 

6. Fastsættelse af kontingenter. 
a. For månedslønnede fastansatte sættes kontingentet til kr. 75 pr. måned (kr. 900,- pr. 

år) Kontingentet opkræves via den kommunale lønseddel. 
b. For timelønnede ansatte sættes kontingentet til kr. 450 pr. halvår. (kr. 900 pr. år) Kontingentet 

opkræves via NETS, Giro eller bankoverførsel pr. 31. december og 31. juni. En timelønnet 
defineres som en ansat, der ikke kontinuerligt får udbetalt løn via det kommunale lønsystem. 
Endvidere stilles det som krav, at den timelønnede fremviser en kommunal lønseddel, som på 
opkrævningstidspunktet er mindre end tre måneder gammel. 

 

Foreslået kontingeng for 2013 blev godkendt med anmærkning fra dirigenten om, at det nok ikke er i i 

henhold til vedtægter at opkræve kontingent på to måder – bør fre,gå af vedtægter (§ 15). 

 

7. Orientering om næste års budget. 

Der blev ikke fremlagt et budget, men bestyrelsen orienterede om, at der vil være fokus på at 

nedsætte udvalg for de enkelte aktiviteter, som hver især skal et budget og st¨toæ regmslan fpr 

hovedforeningen. Orienteringen blev taget til efterretning. 
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8. Valg i henhold til vedtægterne § 8. 

Bestyrelse består af min. 5 personer. formand og 1 bestyrelsesmedlem, på lige år og kasserer og 2 

bestyrelsesmedlemmer på ulige år. På valg er: 

a. Steen Heftholm (formand) er villig til genvalg. 

b. Joan Annette Pedersen er villig til genvalg. 

c. Lone Hintze (kasserer) er ikke på valg. 

d. Preben Holm er ikke på valg. 

e. Morten Mendrup er ikke på valg. 

 

Steen Heftholm (6a) blev genvalgt som formand de næste 2 år indtil 2015. 

Joan Annette Pedersen (6b) blev genvalgt for de næste 2 år indtil 2015. 

 

Der vælges 2 revisorer på skift hvert år – på valg er: 

f. Hans-Henning Jacobsen (valgt for 1 år i 2012). 

g. Bente Kiel (valgt som suppleant for 1år i 2012). 

 

Hans Henning Jacobsen (6f) blev valgt som revisor for de næste 2 år indtil 2015. 

Bente Kiel (6g) blev valgt som revisor for 1 år indtil 2014. 

 

9. Eventuelt. 

En gruppe af medarejdere har ønsket at oprette vandaerobic hold i Frederikshavn Svømmehal. I 

princippet videreførelse af hidtidigt FKI hold for uøvede – ”klumpedumpe” svømning, som Kirsten 

Thøgersen oprettede i 1993 og Aase Pedersen førte videre. Vandaerobic udbydes offentligt i svøm-

mehallen, og FKI finder ikke anledning til oprette hold.. 

 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingn kl. 18.00. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingnen den 25. marts 2013. 

 

 

 

 

Dirigentens underskrift   Formandens underskrift 
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Frederikshavn Kommunes intranet 
15-03-2013 10:00 
http://intranet/omos/Nyheder/Sider/FKI-indkalder-til-
generalforsamling.aspx 
 
FKI indkalder til generalforsamling  
 
Mandag d. 25 marts kl. 17.00 afholder Frederikshavn 
Kommunes Idrætsklub (FKI) generalforsamling i Skagen 
Kultur & Fritidscenter. 
 
Se dagsorden for generalforsamlingen på www.fkifrh.dk 
under Nyheder. 
 
Vel mødt og husk dit medlemskort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FKI’s hjemmeside 
15.03.2013 http://www.fkifrh.dk/nyhedsarkiv/indkaldelse-
til-ordin%C3%A6r-generalforsamling-i-fki 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FKI 
 
Frederikshavn Kommunes Idrætsklub indkalder hermed 
til ordinær generalforsamling mandag d. 25. marts 2013 
kl. 17.00 i Skagen Kultur & Fritidscenter, Kirkevej 19, 
9990 Skagen 
 
Dagsorden: 
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer. (husk dit medlemskort) 
2. Valg af dirigent 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til god-

kendelse. 
5. Revidering af vedtægter. 
6. Indkomne forslag. 
7. Fastsættelse af kontingenter.  
8. Orientering om næste års budget.  
9. Valg i henhold til vedtægterne.  
10. Eventuelt. 
 
FKI byder på et let traktement under generalforsamlin-
gen.  
 
Venlig hilsen  
Bestyrelsen i FKI 
Joan Pedersen, Lone Hintze, Preben Holm, Morten 
Mendrup, Steen Heftholm 
 
 

 
 
 
 


