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Roskilde Firma- og Familieidræt 

 

Referat fra 

 

Generalforsamling 2015 

i henhold til vedtægternes § 8.2 

Afholdt mandag den 23. marts 2015 Kl. 17.30  

I Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 

 

Dagsorden ifølge § 8.3 

1. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Beretninger fra bestyrelse og evt. afdelinger. 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen, gældende for to år. 

A) Formand  

B) Sekretær  

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, gældende for 1 år.  

9. Valg af 1 revisor, gældende for 2 år.  

10. Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år 

11. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være RFI i hænde senest den 01. 

marts 2015, enten pr. post eller pr. mail til formanden. 
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Referat. 

1. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.  

Alle fremmødte blev råbt op efter tilmeldingslisten; i alt 30 stemme berettigede. 1 afbud. 

 2. Valg af dirigent. 

Sannie Kalkerup blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

3. Valg af stemmetællere. 

 Intet til afstemning, så ingen valgt.   

 4. Beretninger fra bestyrelse og evt. afdelinger. ”Tiden flyver afsted og dagene går” – det er vel et 

meget godt udtryk for hvordan tiden går. Vi har igen overstået et forenings år og hvilket år var så 

det! 2014 vil blive husket for det år, hvor vi som forening blev ”Årets forening” i Danmark. Det er 

ikke noget man ”bare bliver” – det er noget som man har gjort sig fortjent til. I de mere end 60 år 

som vi har eksisteret, har det altid været den frivillige drivkraft der har stået bag alle de udbud, som 

vi har kunnet tilbyde vores firmaer og deres ansatte og familier. De frivillige har gjort det muligt at 

vi har haft nogle aktiviteter som folk har syntes om og stadig gør. Vi har forsøgt at følge med tiden, 

selvom det ikke altid er muligt at se ind i fremtiden.  

For år tilbage lagde vi om i måden at drive foreningen på, vi lod de frivillige i afdelingerne, som det 

hed den gang, om at drive en aktivitet og kun koncentrerer sig om det. Det gav større glæde i 

afdelingerne og tingene blomstrede. Vi turde også sige til os selv, at hvis en aktivitet ikke gav 

mening, så lukkede vi det ned igen. Siden jeg tiltrådte som formand, har jeg hele tiden sagt, at vi 

skulle have en ny aktivitet på programmet hvert år – det har næsten holdt stik indtil nu. For at det kan 

lade sig gøre, kræver det at man har en forening som har nogle vedtægter der ikke begrænser de 

frivillige i deres ideer.  

For igen ikke at begrænse dem i deres spontanitet, ændrede vi i måden hvorpå en afdeling skulle 

køres, og lavede dem om for tre år siden til at være et udvalg – et tiltag som skulle styrke det at være 

frivillig. Vi fjernede alt hvad der hed at skulle vælges på et årsmøde, det var ikke nødvendigt at have 

en formand i et udvalg, alle i et udvalg kunne komme med til vores årlige udvalgsmøder, hvis de 

havde lyst, altså ingen tvang. At vi har gjort det, gør at vi har alle muligheder for at starte noget op 

her og nu, hvis en kommer forbi med en god idé. Der er igennem de seneste år kommet flere ting til 

som afspejler tidens tand. En af de aktiviteter som har været meget hype de senere år er jo Zumba. 

Det er helt klart en aktivitet som er en trend, men her har vi formået at gøre det til en aktivitet som 

fortsat er i fremgang, fordi vi gør det på vores egen måde. Vi er den største udbyder på området her i 

kommunen. 

I projektet Roskilde2go var vi også en naturlig del af udbuddet til de unge her i kommunen. Selve 

projektet fik desværre ikke den succes som man havde håbet på, men vi kan da bryste os af, at vi 

udbyd den tredje mest besøgte aktivitet – her igen Zumba! 

Som mange af landets foreninger, er fodbolden det som startede det hele! Roskilde er ingen 

undtagelse. Her har vi et godt eksempel på hvordan et udvalg kan lade sig gøre uden alle de 
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”støvede” regler og former. Her tager de folk som elsker deres sport sig af tingene, fordeler 

opgaverne til gavn for mange og gør det muligt at spille fodbold i firmaidrætten. Jeg ved at mange 

synes at netop vores turnering er god og samtidig sjov at deltage i – man føler sig velkommen og alle 

kan være med!  

Golf har de senere år været i fremgang, dog er det faldet under krisen, men vores golfer har stille og 

roligt øget der medlemsantal i årene. Et andet godt eksempel på, at folk gerne vil tage en tørn for 

noget som de går op i, og give det videre til andre som vil stifte bekendtskab med den idrætsgren. 

Vores bowler har skiftet deres formand ud i året, og har fået ny kvinde på posten. Det er en de 

aktiviteter som stadig køres på den "gamle måde”, hvis man kan sige det. Vores fleksibilitet gør, at 

begge former kan forenes uden at det ene er bedre end det andet. Der stadig en trofast skare som 

dyrker denne idrætsgren og tidspunktet gør, at her har vi de fleste over +60. 

De traditions rige idrætter er over en kam, i stærk tilbagegang de fleste steder, og altså ikke kun i 

vores regi. Badminton har haft det svært de senere år, og vil fra næste år, ikke være at finde på 

programmet som turnering til vores medlemmer, kun som træningstider rundt om i byen. Det er altid 

svært at lukke noget ned, men man skal turde sige stop i tide. Det er jo ikke det samme som det så 

aldrig vil blive taget på programmet igen, men så vil det være under nye former. 

Men en ting er gået imod strømmen, og det er bridgen, som er blevet dobbelt så store i året – vi er 

tilbage med to spille aftner om ugen vinteren igennem. Vi holder stadig til på Kildegården – nu i 

vores gamle lokale.  

Svømning og især ny svømmehal har fyldt meget i folks bevågenhed i det seneste år. Der har været 

afholdt flere dialogmøder med involveret idrætsforeninger, selvfølgelig også vores. Her skal der lyde 

en kæmpe tak til Mads for hans store arbejde og saglige dialog over for kommunen om hvordan det 

kunne være i fremtidens Roskilde. Vi har en forening som flere kan sammenligne sig med, men det 

er desværre bare ikke altid at der bliver set i de mindre foreningers retning. Vi synes selvfølgelig det 

ville være dejligt med store faciliteter og stor bane, det måtte bare ikke gå ud over de mange 

”almindelige svømmere” der kan lide at få en svømmetur en gang om ugen. Jeg ved at nogle at vores 

synspunkter er blevet taget med i den samlede beslutning, som blandt andet har resulterede i, at vores 

lille svømmehal, Sankt Jørgensbjerg, bliver renoveret i stedet for nedlagt – Mads har haft en kæmpe 

finger med i det spil. Vores tilbud passer især godt til børnefamilien som gerne vil slutte ugen af med 

en gang svømning inden de for alvor kan holde weekend. 

Sundhedsdagen er noget tilbagevendende hvert år, hvor vi som samlet forening deltager. Bestyrelsen 

valgte i år at ændre lidt på formen, idet vi i stedet for noget man kunne testes i, havde lavet 

konkurrence hvor vi gav en tur på golfbanen. Det trak mange mennesker forbi vores bod, hvor vi 

kunne vise dem vores tilbud, og på den måde fik vi vores navn med på højttaler udkaldene dagen 

igennem. 

Vi har i de senere år også været med på nogle af de ting som forbundet har haft som indsatsområder, 

her tænker jeg især på Bike & Run. Det er med til at samle foreningen på tværs, da det ikke kan lade 

sig gøre uden jeres hjælp, de frivillige. Sidste år havde vi fået muligheden for at lave en lille film om 
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vores løb, hvor en fulgte med både på løbe- og cykel ruten. Et fantastisk indblik i hvordan det er at 

løbe / cykle derude. Den film er selvfølgelig at finde på vores hjemmeside samt Facebook side. 

Roskilde Firma og Familieidræt indgår sammen med Køge fra region Sjælland, Hillerød, 

Frederiksværk og Helsingør fra Region Hovedstaden, hvor Firmaidræt Storkøbenhavn (FSKBH) og 

Københavns Firmasport (KFS) sammen med foreningerne udgør Region Hovedstaden på 

forbundsplan. Tidligere var også LTFI (Lyngby-Taarbæk) med, men de blev i 2014 fusioneret med 

FSKBH, som dermed suverænt er Danmarks største idrætsforening.  

Møderne bruges primært til erfaringsudveksling, forberedelse til forbundets stormøder og 

præsentation af nye tiltag. Endnu har regionen ikke fået politiske opgaver og dermed politisk 

indflydelse.  

 

Roskilde repræsenteres normalt ved undertegnet eller næstformand John Petersen i dette samarbejde.  

 

Roskilde Firma og Familieidræt hører naturligvis til under Dansk Firmaidrætsforbund – i daglig tale 

kaldet Firmaidrætten.  

Dansk Firmaidrætsforbund rundede sidste år 391.000 aktivitetsmedlemmer – det højeste medlemstal 

i forbundets historie - fordelt på 82 lokalforeninger, 10 landsforeninger og 1 forbund og er således 

det 3. største idrætsforbund i Danmark.  

DIF er det største med ca. 1,9 mio. aktive og DGI med ca. 1,5 mio. aktive, men taler man om unikke 

medlemmer – altså medlemmer med kun et tilhørsforhold, så er DGI og Firmaidrætten stort set lige 

store.  

 

Roskilde har været repræsenteret ved både formandsmøder, landsdelsmøder og regionsmøder i årets 

løb og har således også her været med til at præge den idrætspolitiske dagsorden.  

Vi har i dagligdagen en tæt kontakt til forbundskonsulent Sannie Kalkerup, der altid er klar til at 

hjælpe med evt. problemstillinger – dog har der i 2014 ikke været så stor brug for Sannies hjælp.  

Vi er superglade for fortsat at kunne trække på forbundets Kreative Desktopper Michael Iversen, 

hvilket gør, at foreningens tryksager, indbydelser m.m. altid er topprofessionelt udformet.  

Firmaidræt Open afløste de tidligere DM ‘er for snart 3 år siden, men desværre kan vi konstatere, at 

det er svært at trække deltagere til dette koncept – og dette gælder også for Roskilde. Kun ganske få 

– primært inden for bowling og golf, har således repræsenteret Roskilde ved Firmaidræt Open, og vi 

synes det er ærgerligt, at ikke flere ønsker at være med. Vi efterlyser derfor dit bud på, hvad der skal 

til! 

 

Sidste år blev der indgået en såkaldt ”stemmeaftale” (forlig) med udgangspunkt i den store politiske 

udredning af idrættens økonomi og struktur, hvilket på almindelig dansk betød, at det skulle 

undersøges om idrætten fik for mange penge, om de brugte deres penge godt nok, og om  

Strukturen med 3 hovedidrætsorganisationer var god nok. Udredningen viste, at Dansk 

Firmaidrætsforbund og dens mange foreninger står rigtig stærkt i det idrætspolitiske billede, at vi 

bruger vores midler fornuftigt, og at vi har en niche, som de andre ikke har. Dette skyldes ikke 

mindst Firmaidrættens Erhvervsskoleprojekt, som er blevet rost fra alle sider og af flere ministre. 

Frem for alt konkluderede udredningen, at der også fremover er behov for en selvstændig 

idrætsorganisation, der hedder Dansk Firmaidrætsforbund. 

 

 

 

 

 

2015. 
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Hvad skal der så ske i det nye år. Der er nok af ideer at tage fat på, men en ting skal ud over rampen i 

år – her tænker jeg selvfølgelig på vores investering i den nye kollegabold bane ude på teknisk skole. 

Fra skoleåret 2015/2016 skal alle erhvervsskoler nemlig have 45 minutters daglig bevægelse ifølge 

den nye skolereform. Vi har set det som en hel rigtig beslutning for vores forening at følge med i det 

spor. Vi har siden 2013 diskuteret det i bestyrelsen, om det var muligt at bygge denne bane. Vi har i 

mere end et år haft forhandlinger med teknisk skole om et samarbejde, og i juni 2014 fik vi endelig 

hul igennem og besluttede at slå til. Banen stod færdig til august 2014, men vi måtte indse, at få 

noget op og stå over for vores medlemmer, ikke var muligt med så kort varsel. Det bliver et af de 

fokus områder som vi skal have til at fungere i år. Der er mange mulige måder at gribe dette an på – 

her søger vi efter gode ideer til hvordan – fra alle sider. Skolen selv, som ejer halvdelen af banen, vil 

bruge den i den normale skole tid, vi vil bruge den derefter og i weekenderne. Vi har flere koncepter 

i tankerne, men input ude fra og nogen som vil stå for en turnering er meget velkommen.  

At de unge mennesker på erhvervsskolerne og andre uddannelsessteder er et potentiale, er der ingen 

tvivl om. Vi er allerede i gang, og har været det hele 2014, med et tilbud på teknisk skole omkring 

Cross fit. På Roskilde Universitet har vi igen fået et Yoga hold op og stå – begge ting er noget som 

foregår ude på stedet. Vi må indse at hvis vi skal ”fange” de unge, skal vi gøre det i deres nærmiljø. 

Det betyder store udfordringer, men det er ikke umuligt.  

I andet regi, har jeg deltaget i møder med Dansk Håndboldforbund, hvor nye muligheder byder sig – 

et koncept som sagtens kunne være noget for de unge på erhvervsskolerne / handelsskolerne. 

Som fortalt tidligere i denne beretning, er Firmaidræt Open afløseren for de tidligere DM ‘er. Det har 

foregået i det jyske alle gangene indtil nu, men til september kommer det til Sjælland. Det er FSKBH 

som står for arrangementet som har sit hovedområde i Rødovre. Men de har set lidt ud over 

kommune grænserne og har forespurgt vores golf udvalg om de ville stå for golfen. Det har de sagt ja 

til – de fik rigtige gode anmeldelser fra det sidste afholdte DM i 2013, netop her i Roskilde – som vi 

som forening er glade for at kunne hjælpe. Vi arbejder også på at et MTB løb skal afvikles her i 

Roskilde i den forbindelse, det håber vi kan lade sig gøre – og hvem ved – måske en ny aktivitet her i 

foreningen. Det er netop hele grundtanken i FO, at der er en hovedforening som afvikler dette 

arrangement sammen med andre nabo foreninger. Vi håber at rigtig mange af vores medlemmer har 

lyst til at deltage i FO i dagene 12. – 13. september. Husk at der er fri tilmelding – alle kan være 

med. Som altid har vi i bestyrelsen sat penge af til vores udvalg, som de kan give som tilskud til 

deres medlemmer som deltager i et FO. Brug det nu, og lad så mange som muligt få muligheden for 

at deltage i en sand idrætsfest! 

Hele foreningens flagskib udad til – Bike & Run – løber af stablen lørdag den 19. september med 

start sted som vanligt på Sankt Jørgens skole. Igen i år har vi Sparekassen Sjælland som sponsor på 

løbet – dette er vi rigtig glade for. Man skal jo ikke sætte overliggeren for højt, men vi skal have 

mange flere hold i år som deltagere – flere har allerede nu tilmeldt sig. Vi vil være at finde flere 

steder i byen sommeren over for at promovere vores løb og aktivt være ude på arbejdspladserne. I vil 

også finde os i medierne og på Facebook. Når vi ser tilbage på de svar som deltagerne giver, har vi et 

af de bedste løb i forbundet når det gælder Bike & Run. Uden disse tilbagemeldinger ville det ikke 

være muligt at udvikle sig i den positive retning.  
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På forbundsplan sker der også ting og sager. Efter omstruktureringen i efteråret 2013 har vi her i 

Roskilde nok ikke mærket de helt store forandringer. Det var sådan set også det som blev meldt ud – 

og dog! Vores udvalg begyndte at få øjnene op for hvad de kunne bruge forbundet til, og det har helt 

sikkert båret frugt. Flere har i dag, selv direkte kontakt med en konsulent omkring deres aktivitet. 

Men det som fylder mest her i 2015 er den nye strategi 2018. Igennem efteråret har der været oplæg 

fra styrelsen på alle fælles møder rundt om i landet, så der kunne komme flest mulige input fra 

foreningerne. Forbundet havde med den strategi som vi har nu, fået rigtig mange henvendelser 

omkring den manglende inddragelse af foreningerne. Dette var helt klar et must for styrelsen, at med 

den nye strategi skulle foreningerne med ind over, og gerne helt ned i detaljen! Dette gav sig udslag i 

en spørgeskema undersøgelse til alle foreningerne. I november måned lavede en samlet bestyrelse 

undersøgelsen til forbundet omkring strategi 2018. Det var en rigtig god anledning til at få drøftet 

nogle ting, som ikke alene angår forbundet, men i særdelshed os selv. Efterfølgende blev vi indkaldt 

til visionsdag i Middelfart i slutningen af januar, hvor resultaterne fra undersøgelsen blev omsat til 

noget som vi foreninger skulle arbejde videre med. En ny form hvor retssalen blev det forrum som 

skulle bruges til at diskutere tingenes tilstand. En andersledes måde at afholde et møde på, men 

meget positivt. Det bliver spændende at følge op på det kommende formandsmøde her i april. En 

rettesnor på hvilken vej vi alle ønsker at gå! 

 

Frivillige er ikke noget som bare kommer ad sig selv, vi skal som forening gøre det attraktivt at være 

med i en forening. Det vil være en af vores hoved indsatsområder for 2015, at skabe de bedste 

rammer for at være frivillig i RFI. Vi ved det ikke bliver nogen let opgave – tendensen er i mod os, i 

hvert fald hvis man læser statistikker, for her er der et fald på ca. 8% sammenlignet med 2013. Jeg er 

sikker på, at det er nogle af de ting som forbundet har set på, da de udnævnende os til ”Årets 

forening 2014”. Så herfra skal lyde en kæmpe tak for indsatsen til alle jer frivillige – uden jer intet 

RFI. 

Spørgsmål til formandens beretning. 

Fyldig og spændende beretning – ingen spørgsmål.  

Claus fugte op med et spørgsmål til de fremmødte; hvad skal der til for at få flere med til Firmaidræt 

Open? Konklusionen var mere information, gerne i ”hard copy” med traditionel post, og alternativt 

mail ud til udvalgene. På forespørgsel blev det oplyst, at knap 1/3 de fremmødte brugte foreningens 

hjemmeside.  

Herefter er formandens beretning taget til efterretning.   

 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  

Birger fremlagde regnskabet, med følgende bemærkninger: 

Dette år genererede et lille overskud på knap kr. 13.000, hvilket betyder, at administrationen går i 

nul. 

Lånet som blev optaget i forbindelse med købet af kollega boldbanen (i sameje med teknisk skole) 

afdrages med kr. 500 pr. måned i næste 10 år.  
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Stor ros til afdelingerne; kontingenterne bliver betalt, og det tillige til tiden. Tak for det! 

Claus Schou spurgte om det var godt nok, at regnskabet var tilgængeligt på hjemmesiden, fremfor at 

få det fremsendt, og om nogen havde været inde og læse det? Kun én havde været inde og se 

regnskabet. Der var dog ikke utilfredshed med fremgangsmåden.  

Ingen yderligere spørgsmål til regnskabet, som enstemmigt blev vedtaget. 

6. Indkomne forslag. 

For at sikre en søgeoptimering på internettet, foreslår bestyrelsen, at bindestregen i foreningens navn 

fjernes. Ingen havde bemærkninger hertil, hvorfor forslaget vedtages.   

 7. Valg til bestyrelsen, gældende for to år. 

A) Til Formand blev Claus Schou enstemmigt valgt     

B) Til Sekretær; ingen kandidater, hvorefter generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen kunne 

supplere frem til førstkommende generalforsamling, værende marts 2016.   

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, gældende for 1 år. 

    Michelle Ejdal blev enstemmigt valgt 

9. Valg af 1 revisor, gældende for 2 år. 

    Arne Sørensen blev enstemmigt valgt 

 10. Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år 

       Klaus Langager blev enstemmigt valgt 

 

11. Eventuelt  

(Hvor ordet er frit, men hvor intet kan besluttes) 

Claus Schou spurgte forsamlingen, om foreningen havde det rigtige navn? Skulle foreningens navn 

starte med Roskilde, skulle ordet ”familie” indgå, skulle ordet ”firma” indgå og endelig skulle ordet 

”idræt” indgå? 

 

Der var stemning for et kortere navn, men ikke enighed om, hvad der evt. skulle udgå. Pernille fra 

Zumba var bekymret for, om nye Zumba medlemmerne ville melde sig, hvis foreningen kun hed 

noget med ”firma”. 

 

Der blev foreslået, at ”idræt” blev udskiftet med ”sport” 

 

Med både ”forbundskasketten” og ”Roskilde-kasketten” foreslog Claus Schou Roskilde Firma Idræt.  

 

Alt i alt nogle fine input, som bestyrelsen kan arbejde videre med.  

 

Herefter takkede formanden de forskelige, som har gjort noget for foreningen, og overrakt 

hædersbeviser: 
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Først en tak til sekretæren for de to år hun havde deltaget i bestyrelsesarbejdet. Herefter blev årets 

plaqueter uddelt til: 

 

 

5 år som medlem i Zumba  Pernille Jensen 

10 år som medlem i Bowling  Kirsten Andersen 

10 år som medlem i Bridge  Arne Hansen 

25 år som medlem i bestyrelsen  John Petersen 

Selvom Claus ikke har været med i alle 25 år, ville han gerne retten en speciel tak til John for de 24 

fine år, de dog har haft sammen. Mange ting er blevet vendt i den periode.    

 

Årets leder.  
 

For 7. gang uddeler vi vores leder pokal. 

 

Som de forgangene år, har vi haft indtil flere gode valg muligheder at vælge imellem, og som 

bestyrelse er det rart at have de valgmuligheder. Dengang da vi indstiftede prisen beskrev vi 

mulighederne for hvem der kunne modtage denne pris, altså ikke kun ledere i foreningen, men også 

de frivillige der gør et stort stykke arbejde i en afdeling. 

 

Dette årets leder går meget op i sin aktivitet. Han er en meget entusiastisk person, hvilket vi specielt 

har bemærket gennem de sidste par år. Udvalget nyder godt af hans arbejde, han sikre at de deltager i 

turneringer og ikke mindst, han lytter til medlemmerne og holder styr på dommerne. Dette års leder 

er naturligvis Jan Dalgaard fra fodbold. Stor tillykke! 

 

Erindringskrus til årets leder 2014  

Sidste års modtager af årets leder pokalen Per Grim var desværre ikke til stede, men vil modtage 

”erindringskruset”, som i år blev skiftet ud med en vase, da krusene ikke længere bliver produceret. 

 

Sidst min ikke mindst skal der lyde en tak til vores revisorer og vores dirigent. 

 

Indlægsholder: 

Desværre afbud fra Birgit Petersen fra Kommunen og Allan Markussen fra Sparekassen Sjælland.  

Formand for Dansk Firmaidræts Forbund, Peder Bisgaard 

Peder fortalte om de udfordringer, som Forbundet og alle foreningerne står overfor. Konkurrence fra de 

individuelle sportsformer som løb, gratis tilbud på kommunal plan, ændrede familiemønstre, hvor begge 

arbejder og begge ønsker at dyrke sport. Der kommer nye typer sportstilbud på arbejdspladserne, og folk 

pendler længere og længere for at komme på arbejde. Virksomhederne ønsker lavere sygefravær og idræt på 

arbejdspladsen flyttes fra foreningerne til HR afdelingerne. Dette bliver vores fremtidige udfordringer. Vi må 

fastholde vores identitet og holde fokus på vores målgruppe. Hvad skal der til?       
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Vi må produktudvikle, men holde fast i, at der skal være tale om holdidræt. Ellers kan vi lige så godt fusionere 

med DGI. Hvis vi skal have en fremtid, skal vi også lytte til medlemmerne, og huske at give de frivillige et 

skulderklap.  

Der var også nogle flotte ord til John Petersen for hans 25 år i bestyrelsen og et fortjeneste tegn; en fin revy 

over hans gøren og laden i de forskellige udvalg; fra fodbold hos Rockwool og Betonfabrikken, skydning og 

ikke mindst et fast ankerpunkt i Sundhedsdagen. John er en rigtig idrætsmand! 

John takkede for de fine ord, og ville i den forbindelse gerne gøre lidt reklame for sundhedsdagen, sidste 

lørdag i august. Der er altid brug for et par hjælpende hænder.  

Og et par afsluttende bemærkninger fra Claus: 

Vi har ikke gjort megen brug af Forbundet, men mon ikke vi for ændret på det i fremtiden. 

 

 

Referent Sekretær Christina Bildsøe Møller 

 

 

____________________  ____________________ 

Formand Claus Schou                           Dirigent  Sannie Kalkerup 

 

 

 

 

 

 


