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Program, 
lovforslag, valg 
og budgetforslag
Repræsentantskabsmøde den 23. november 2019 
på Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand
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Program til Repræsentantskabsmøde 2019

Kl. 09.30 
Ankomstbuffet med kaffe/te samt 
brødvariationer.

Kl. 10.00 
Repræsentantskabsmødet åbnes v/ formand 
Peder Bisgaard.
1.  Konstatering af fremmødte og 
 stemmeberettigede repræsentanter.
2.  Valg af 2 dirigenter.
3. Valg af stemmetællere/udvalg og referenter.
4.  Godkendelse af forretningsorden.
5.  Forbundsstyrelsens beretning og 
 beretninger fra permanente udvalg. 

Kl. 12.00 
Frokost

Kl. 13.15 
Repræsentantskabsmødet fortsættes.
6.  Indkomne forslag.
7.  Fastsættelse af mødested for 
 repræsentantskabsmødet i 2023.
 a) Sønderborg Familie og Firma Sport
 b) Kolding Firma Idræt
 c) Nyborg Familie & Firma Sport
 
 
 

Kl. 13.45 
Repræsentantskabsmødet fortsættes.
8.  Behandling af budgetforslag for 2020 
 og 2021.
9.  Valg i henhold til vedtægterne.

Kl. 15.00 
Repræsentantskabsmødet suspenderes.

Kl. 15.00
Registrering af Kollegamotion

Kl. 15.20 
Kaffepause og JUST DO IT.

Kl. 16.00 
75-års jubilæum 2021
 - Aktiviteter
 - Bogudgivelse
 - Reception og fest

Kl. 16.45
 Lokalforeningspuljen

Kl. 17.00 
Repræsentantskabsmødet genoptages 
og afsluttes.

Kl. 19.00 
Aftenfest

Med venlig hilsen
Dansk Firmaidrætsforbund

Peder Bisgaard  Jan Steffensen
Forbundsformand Generalsekretær

Lørdag den 23. november 2019
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Forretningsorden for Repræsentantskabsmødet
i Dansk Firmaidrætsforbund

FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET

1. Dirigentkandidater
 1.1. Kandidater til dirigenthvervet kan være deltagere, som ikke møder som stemmeberettigede 
  repræsentanter for foreninger, landsforeninger, organisationer eller forbund.

2. Åbning af mødet
 2.1. Formanden eller dennes stedfortræder åbner mødet og foreslår eller udbeder sig forslag til 
  valg af dirigenter. Valget ledes af formanden eller dennes stedfortræder.

3. Flere dirigentemner
 3.1. Stilles der flere forslag til dirigentemner, sættes den sidst foreslåede først under afstemning.

4. Referenter
 4.1. Forbundet udpeger 2 referenter, som optager referat fra mødet.

5. Stemmetællere/udvalg
 5.1. Mødet vælger stemmetællere/udvalg, som på dirigenternes anmodning optæller stemmer 
  ved afstemninger.

6. Behandling af forslag 
 6.1. Ændringsforslag, som stilles, skal indleveres skriftligt til dirigenten med forslagsstillerens 
  navn samt hvem forslagsstilleren repræsenterer.
 6.2. Ændringsforslag kan ikke indleveres efter afslutning af debatten om hovedforslaget, med 
  mindre mødet vedtager at åbne debatten på ny.

7. Afstemninger 
 7.1. Ved alle afstemninger er almindeligt stemmeflertal gældende, med mindre andet er fastsat 
  i forbundets vedtægter.
  Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
  Skriftlig afstemning skal på begæring foretages. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke.
 7.2. Alle afstemninger kan foretages ved elektronisk afstemning.
 7.3. Ikke skriftlige afstemninger sker ved håndsoprækning fra den stemmeberettigedes plads.

8. Valg
 8.1. Ved valg, hvor der stemmes om mere end én post på samme tid, afleveres lige så mange 
 stemmesedler, som der skal vælges personer. Stemmesedlerne skal afleveres sammenhængende. 
 Der behøver ikke være anført navn på stemmesedlerne, idet det er tilladt at stemme blankt for en 
 eller flere af personerne.
 8.2. En til et udvalg indstillet kandidat, som ikke opnår tilstrækkeligt antal stemmer, gives mulighed 
  for at opstille på mødet til valg til en anden post i det pågældende udvalg.

9. Ændringer i forretningsordenen
 9.1. Forretningsordenen optages til godkendelse på mødets dagsorden. Ændringsforslag kan stilles 
  på selve mødet.

Godkendt af repræsentantskabsmødet den 25. august 2018.
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Forslag til repræsentantskabsmøde 2019

1.1. Formandens nærmeste foresatte er repræsen-
tantskabet for Dansk Firmaidrætsforbund.

1.2. Formanden skal følge de overordnede principper, 
der er fastlagt af repræsentantskabet og styrelsen.

1.3. Formanden skal sikre sig, at forbundets målsæt-
ning og principper efterleves.

1.4. Formanden skal endvidere sikre, at forbundets 
ressourcer - medarbejdere, udstyr, inventar, bygninger 
m.v. - udnyttes effektivt i relation til de pålagte opgaver.

1.5. Formanden skal rapportere alle vigtige begiven-
heder samt væsentlige ændringer i forbundets forhold til 
styrelsen. Formanden har endvidere ansvar for jævnligt at 
tilstile styrelsen oplysninger til belysning af den finansiel-
le og aktivitetsmæssige udvikling og til belysning af plan-
lægningen inden for forbundet.
De løbende oplysninger til styrelsen skal være af et sådant 
omfang, at styrelsen kan varetage sine opgaver i henseen-
de til at have den overordnede ledelse af forbundet og føre 
kontrol og tilsyn med dette. Herudover forudsættes det, at 
formanden holder forbundets næstformand løbende ori-
enteret om væsentlige problemer vedrørende forbundets 
drift.

1.6. Det påhviler formanden at lede forbundet for-
svarligt og drage omsorg for, at hele forbundets organisati-
on, herunder ikke mindst regnskabsvæsen er opbygget på 
en betryggende måde, alt i overensstemmelse med lovgiv-
ningens krav og med de af styrelsen til enhver tid givne 
retningslinjer.

1.7. Formanden er overfor styrelsen ansvarlig for 
fremsættelse af forslag til forbundets målsætning og ge-
nerelle politik, på såvel kort som lang sigt og for at disse 
gennemføres i overensstemmelse med de af styrelsen til 
enhver tid givne retningslinjer. Formanden er bemyndiget 
til inden for rammerne af de af styrelsen vedtagne mål-
sætninger og politikker og øvrige givne retningslinjer 
samt godkendte budgetter, at træffe alle nødvendige be-
slutninger, med sigte på en så gunstig udvikling af forbun-
dets aktiviteter som muligt.

1.1. Formandens nærmeste foresatte er repræsen-
tantskabet for Dansk Firmaidrætsforbund.

1.2. Formanden skal følge de overordnede principper, 
der er fastlagt af repræsentantskabet og styrelsen.

1.3. Formanden skal sikre sig, at forbundets målsæt-
ning og principper efterleves.

1.4. Formanden skal desuden sikre, at forbundets res-
sourcer - medarbejdere, udstyr, inventar, bygninger m.v. - 
udnyttes effektivt i relation til de pålagte opgaver.

1.5. Formanden skal rapportere alle vigtige begiven-
heder samt væsentlige ændringer i forbundets forhold til 
styrelsen. Formanden har desuden ansvar for jævnligt at 
sende styrelsen oplysninger til belysning af den finansiel-
le og aktivitetsmæssige udvikling og til belysning af plan-
lægningen inden for forbundet.
De løbende oplysninger til styrelsen skal være af et sådant 
omfang, at styrelsen kan varetage sine opgaver i henseen-
de til at have den overordnede ledelse af forbundet og føre 
kontrol og tilsyn med dette. Herudover forudsættes det, at 
formanden holder forbundets næstformand løbende ori-
enteret om væsentlige problemer vedrørende forbundets 
drift.

1.6. Det påhviler formanden at lede forbundet for-
svarligt og drage omsorg for, at hele forbundets organisati-
on, herunder ikke mindst regnskabsvæsen er opbygget på 
en betryggende måde, alt i overensstemmelse med lovgiv-
ningens krav og med de af styrelsen til enhver tid givne 
retningslinjer.

1.7. Formanden er overfor styrelsen ansvarlig for 
fremsættelse af forslag til forbundets målsætning og ge-
nerelle politik, på såvel kort som lang sigt og for at disse 
gennemføres i overensstemmelse med de af styrelsen til 
enhver tid givne retningslinjer. Formanden er bemyndiget 
til inden for rammerne af de af styrelsen vedtagne mål-
sætninger og politikker og øvrige givne retningslinjer 
samt godkendte budgetter, at træffe alle nødvendige be-
slutninger, med sigte på en så gunstig udvikling af forbun-
dets aktiviteter som muligt.

Funktionsbeskrivelse for 
forbundsformanden
Opdateret den 16. november 2003 

EKSISTERENDE

Funktionsbeskrivelse for 
forbundsformanden
Opdateret den 4. oktober 2019 

NYT FORSLAG
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1.8. Beslutninger, der vedrører forhold, som ligger 
uden for den daglige ledelse - herunder dispositioner, der 
efter forbundets forhold er af usædvanlig art eller størrel-
se - herunder køb og salg af fast ejendom, indgåelse af le-
jemål, køb af særligt udstyr - investeringer udover det god-
kendte investeringsbudget - skal af formanden forelægges 
styrelsen til godkendelse.

1.9. Formanden delegerer i videst muligt omfang an-
svar og kompetence til nærmeste medarbejdere, dels med 
det formål, i størst mulig udstrækning, at frigøre den nød-
vendige tid til varetagelse af centrale opgaver, dels for at 
give øvrige, såvel ledelsen som ikke ledende medarbejde-
re, et selvstændigt ansvar.

1.10. Formanden har ansvaret for ansættelse og afske-
digelse af administrativt personale med undtagelse af ge-
neralsekretæren, der ansættes og afskediges af styrelsen.

1.11. Formanden skal sikre, at forbundets personale til 
stadighed har de kvalifikationer, der er nødvendige, for at 
sikre en kvalificeret løsning af de pålagte opgaver.

1.12. Formanden har ansvaret for at forbundets års-
regnskab udarbejdes og forelægges for forbundets kom-
petente organer med en specifikation.

1.13. Formanden leder følgende møder:
- styrelsesmøder
- formandsmøder
- møder mellem styrelse og udvalg.

1.14. Formanden udarbejder i samarbejde med gene-
ralsekretæren dagsorden for ovennævnte møder.

1.15. Formanden er ansvarlig for, at der gennemføres 
et gnidningsløst samarbejde med de tilsluttede foreninger, 
landsforeninger, organisationer og forbund, bl.a. igennem 
information og gennemførte og planlagte aktiviteter samt 
periodevise redegørelser for resultaterne af forbundets ar-
bejde.

1.16. Formanden er ansvarlig for det redaktionelle stof 
i forbundets officielle organ FIRMAIDRÆT.

1.17. Formanden er forbundets repræsentant i udvalg, 
hvor andre organisationer er repræsenteret på formands-
niveau.

1.8. Beslutninger, der vedrører forhold, som ligger 
uden for den daglige ledelse - herunder dispositioner, der 
efter forbundets forhold er af usædvanlig art eller størrel-
se - herunder køb og salg af fast ejendom, indgåelse af le-
jemål, køb af særligt udstyr - investeringer udover det god-
kendte investeringsbudget - skal af formanden forelægges 
styrelsen til godkendelse.

1.9. Formanden delegerer i videst muligt omfang an-
svar og kompetence til generalsekretæren.

1.10. Styrelsen har ansvaret for ansættelse og afskedi-
gelse af generalsekretæren. 

1.11. Formanden har ansvaret for at forbundets års-
regnskab udarbejdes og forelægges for forbundets kom-
petente organer med en specifikation.

1.12. Formanden leder følgende møder:
- styrelsesmøder
- formandsmøder
- møder mellem styrelse og udvalg.

1.13. Formanden udarbejder i samarbejde med gene-
ralsekretæren dagsorden for ovennævnte møder.

1.14. Formanden er ansvarlig for, at der gennemføres 
et gnidningsløst samarbejde med de tilsluttede foreninger, 
landsforeninger, organisationer og forbund, bl.a. igennem 
information og gennemførte og planlagte aktiviteter samt 
periodevise redegørelser for resultaterne af forbundets ar-
bejde.

1.15. Formanden er forbundets repræsentant, hvor an-
dre organisationer er repræsenteret på formandsniveau.

1.16. Formanden deltager i møder, der afholdes med 
søsterorganisationerne i Europa.

Forslag til repræsentantskabsmøde 2019

EKSISTERENDE NYT FORSLAG
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1.18. Formanden er forbundets repræsentant i Danske 
Spil.

1.19. Formanden deltager i møder, der afholdes med 
søsterorganisationerne i Europa.

1.20. Formanden er generalsekretærens nærmeste 
overordnede.

1.21. Formanden repræsenterer forbundet udadtil.

Vedtaget af repræsentantskabet den 19. november 1989.
Senest ændret den 23. november 1997
Senest justeret februar 2010.

 
1.17. Formanden er generalsekretærens nærmeste 
overordnede.

1.18. Formanden repræsenterer forbundet udadtil.

Vedtaget af repræsentantskabet den 19. november 1989.
Senest ændret den 23. november 1997
Senest justeret februar 2010.
Senest justeret november 2019.

Forslag til repræsentantskabsmøde 2019

EKSISTERENDE NYT FORSLAGNYT FORSLAG
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Forslag til repræsentantskabsmøde 2019

1.5. Retningslinjer for revisionsudvalget 

EKSISTERENDE

1.5. Retningslinjer for revisionsudvalget 

NYT FORSLAG

1. Revisionsopgave 
1.1. Revisionsudvalget har til opgave, ved kritisk revision, 
at påse, at de økonomiske dispositioner, som foretages, er 
i overensstemmelse med forbundets vedtagne regler. 

1.2.  Revisionsudvalget kan, så ofte den finder anledning 
dertil i samarbejde med forbundets statsautoriserede re-
visor, foretage uanmeldte kasseeftersyn. 

1.3.  Revisionsudvalget foretager med jævne mellemrum 
en gennemgang af forbundets bilag med henblik på en 
kritisk revision af forbundets dispositioner og attestation 
af bilagene. 

1.4.  Revisionsudvalget fører en revisionsprotokol, hvori 
revisionsbemærkninger indføres til besvarelse af admini-
strationen og til efterfølgende godkendelse af forbunds-
styrelsen. 

2. Kontrolopgave 
2.1.  I forbindelse med de årlige indberetningsskemaer (af-
givet på tro og love), kan administrationen udvælge et an-
tal tilskudsmodtagere. Revisionsudvalget foretager heref-
ter en revision, hvortil der også kan indkaldes yderligere 
bilagsmateriale. 

2.2.  Resultatet af disse revisioner fremsendes til For-
bundsstyrelsens endelige afgørelse. 

3. Budgetopgave 
3.1.  Revisionsudvalget skal over for repræsentantskabet 
sikre at budgetforudsætningerne er til stede og begrun-
det. 

3.2.  På foranledning af forbundsstyrelsen indkaldes revi-
sionsudvalget som sparringspartner for forbundsstyrel-
sen og administrationen. 

1. Revisionsopgave 
1.1. Revisionsudvalget har til opgave, ved kritisk gennem-
gang, at påse, at de økonomiske dispositioner, som foreta-
ges, er i overensstemmelse med forbundets vedtagne reg-
ler.

1.2.  Revisionsudvalget kan, så ofte det finder anledning 
dertil i samarbejde med forbundets statsautoriserede re-
visor, foretage uanmeldte kasseeftersyn. 

1.3.  Revisionsudvalget foretager med jævne mellemrum 
en gennemgang af forbundets bilag med henblik på en 
kritisk vurdering af forbundets dispositioner og godken-
delse af bilagene. 

1.4.  Revisionsudvalget fører en revisionsprotokol, hvori 
revisionsbemærkninger indføres til besvarelse af admini-
strationen. Besvarelsen godkendes af forbundsstyrelsen. 

2. Kontrolopgave 
2.1.  I forbindelse med de årlige indberetninger, kan revisi-
onsudvalget i samarbejde med administrationen udvælge 
et antal tilskudsmodtagere. Administrationen foretager 
herefter en gennemgang, hvortil der kan indkaldes yderli-
gere bilagsmateriale. 

2.2.  Resultatet af denne gennemgang behandles af revisi-
onsudvalget og fremsendes til forbundsstyrelsen til orien-
tering og evt. endelig afgørelse. 

3. Budgetopgave 
3.1. Forbundsstyrelsen og administrationen orienterer re-
visionsudvalget om budgetproces, budgetforudsætninger 
og budgetforslag der behandles på repræsentantskabs-
mødet. 

3.2.  På foranledning af forbundsstyrelsen indkaldes revi-
sionsudvalget som sparringspartner for forbundsstyrel-
sen og administrationen. 
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Forslag til repræsentantskabsmøde 2019

EKSISTERENDE1.5. Retningslinjer for revisionsudvalget 

NYT FORSLAG

NYT FORSLAG

3.3.  Revisionsudvalget gennemgår det underliggende 
budgetmateriale, som er indsendt fra de enkelte udvalg og 
administrationen. 

4. Referater 
4.1. Udskrift af revisionsudvalgets referater tilsendes for-
bundets organer senest 3 uger efter mødets afholdelse. 
Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 18. november 
2007. 

3.3.  Revisionsudvalget kan anmode om at se det underlig-
gende budgetmateriale, som er indsendt fra de enkelte 
udvalg og administrationen. 

4. Referater 
4.1. Udskrift af revisionsudvalgets referater offentliggøres 
senest 3 uger efter mødets afholdelse.
Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. november 
2019
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Firmaidrætsforening
Sønderborg Familie og Firma Sport

Kontaktperson
Jonny Arnold
e-mail (kontaktperson)
formand@sfs-sonderborg.dk
Telefonnummer (kontaktperson)
74485089

Afholdelsesby
Sønderborg By

Dato og årstal
18-11-2023

Forhåndsreserverede hotel(ler)
Scandic Sønderborg, Ellegårdsvej 24 (7242 2600
 Alsik Sønderborg, Nr. Havnegade 21-25 (7420 300) 
Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1 (7442 1900) 
Hotel 6400 Sønderborg Solglimt 6 (7370 6400) 

Ikke alle hoteller kan/vil afgive priser nu for 2023.

Forhåndsreserveret mødesal
Mødesal på Sønderborg Slot med frokost på Hotel Sønderborg Strand (5 minutters gang) eller på Hotel Alsik 

Aftenfesten holdes i SFS-Hallen. Ingen bilag.

Bilag mødesal
AV-udstyr til rådighed i mødesal
Er til rådighed.

Forhåndsreserveret til aftenfest
SFS-Hallen. 
Ingen bilag før fastlæggelse af mødestedet.

Forslag til ledsagerture:
Turistkontoret arbejder på oplæg.

Ansøgning Sønderborg 2023
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Firmaidrætsforening
Kolding Firma Idræt

Kontaktperson
Anett Bülov
e-mail (kontaktperson)
anett.hahn@bulov.dk
Telefonnummer 
26116424

Afholdelsesby
Kolding

Dato og årstal
16-11-2023

Forhåndsreserverede hotel(ler)
Comwell Kolding 
Alle møder, konferencer, overnatninger samt fest kan afholdes på hotellet.

Forhåndsreserveret mødesal
Alt afholdes samme sted

AV-udstyr til rådighed i mødesal
Alt skulle være til stede i salen.

Forhåndsreserveret til aftenfest
Alt afholdes på hotellet. 
Budget er med i overslaget fra hotellet. 
Musik er ikke bestemt endnu.

Forslag til ledsagerture:
Tur 1
Musseer i Kolding: 
Historisk rundvisning på Koldinghus Pris: kr.825, + kr.75 pr deltager 
Trapholt: Pris: kr.850 + kr.90 pr deltager 

Tur 2
Historisk rundvisning i Christiansfeld EVT afsluttet med Sønderjysk kaffebord. Pris: kr.1.000 + betaling for kaffebord 

Tur 3 
Rundtur på ”Trolden Bryghus” med smagsprøver. Pris: kr.180 pr person

Ansøgning Kolding 2023
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Kommentarer vedrørende budgetforslag 2020 og 2021

Forbundets strategi ”Et sjovere Danmark i bevægel-
se” fremhæver to udvalgte indsatsområder: Styrket 
lokal firmaidræt og kollegamotion på flere arbejds-
pladser samt 10 målrettede landsdækkende indsat-
ser, som skal have særlig fokus i perioden frem mod 
2022. Dette afspejles i budgetforslaget for 2020 og 
2021.

Budgetterne er opstillet i henhold til forbundets 
regnskabsopstilling og giver derfor ikke direkte ud-
tryk for, hvad der forventes benyttet af ressourcer 
for at indfri målene på de enkelte indsatsområder. 
Lønudgifter til de enkelte personalegrupper er en af 
de største udgiftsposter, og disse er fordelt efter for-
bundets regnskabsopstilling og derved ikke direkte 
relateret til de enkelte indsatsområder.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af forudsæt-
ninger og forventninger om fremtidige begivenhe-
der. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige 
fra de budgetterede, da planlagte begivenheder ikke 
altid indtræder som forudsat, ligesom uforudsete 
ting sker. 

Indtægter
Udlodningsmidler er beregnet af Kulturministeriet 
til godt 42 mio. kr. Vi kan være ret sikre på, at bud-
gettet på udlodningssiden holder. Kulturministeriet 
har fremskrevet pristallet med 1 % for 2020, det 
kan dog afvige en smule. Desværre koster det os i 
øjeblikket at have penge i banken, og vi forventer en 
udgift på t.kr. 80 til dette. Finansieringsudgifter er 
indkalkuleret i forhold til gældende renteniveau, og 
det kan stige.

Udgifter

LEDELSESSEKRETARIATET
Der er sparet lidt på møde- og rejseudgifter, men 
ellers status quo.

Nationalt samarbejde
Nationalt samarbejde er bl.a. kontingenter til Skyt-
ternes Våbenregistrering, samarbejdet omkring 
dommere i fodbold og håndbold, fælles doping-
nævn og medlemsregistrering.

Internationalt samarbejde
Der afholdes generalforsamling i EFCS på Ibiza, 
Spanien, hvor det blandt andet skal afgøres, om 
Frederikshavn bliver værter for European Company 
Sport Games i 2025.
I 2021 er der European Company Sport Games i 

Arnhem, Holland med forhåbentligt stor dansk del-
tagelse.

Øvrige udvalg
Posten består af Appeludvalget, Historisk udvalg, 
Revisionsudvalget og Veteranklubben.

Udlodning, tilskud og service
Budgettet til udlodning er hævet med t.kr. 300 for at 
kunne leve op til styrelsens beslutning om at fast-
holde tilskuddet pr. medlem, uanset om der sker en 
samlet stigning i medlemstallet.
Lokalforeningspuljen på kr. 3,3 mio. kr. er ikke med 
i budgettet, da der efter ønske fra Kulturministeriet 
aflægges særskilt regnskab for puljen. 
Foreningstilskuddet til AM-dagen er hævet med t.kr. 
30 hvert år idet stadig flere foreninger heldigvis del-
tager i Arbejdspladsernes Motionsdag.

Fællesmøder
Der er intet repræsentantskabsmøde i 2020, men 
der er sparringscamp. I 2021 er der sat penge af til 
Repræsentantskabsmøde og et Visionsmøde forud 
for den næste strategiperiode.

Firmaidrætsforeningerne i 
den digitale verden
Der afsættes ressourcer over de næste to år til af-
holdelse af kurser og andre inspirationstiltag ift. 
foreningernes hjemmesider, tilmeldingssystem, 
nyhedsbreve, sociale medier samt regnskab og med-
lemsadministration. Beløbet er afsat til instruktører 
fra fokusgrupper eller blandt resursepersoner, samt 
rekruttering og uddannelse af nye instruktører. 

Driftsomkostninger IT
I denne ramme er alle de udgifter, der vedrører drif-
ten af IT på forbundskontoret og hos den centrale 
ledelse samlet.

Forenings IT
Denne ramme omhandler løsninger, som understøt-
ter arbejdet i foreningerne og styres af IT-udvalget . 
Henholdsvis
- SuperNovaONLINE
- Stævneplanner.dk
- F-CMS og F-shop
- Andre nye tiltag

Ejendommens drift
Vores rengøringspersonale har valgt at stoppe ul-
timo 2019 efter 30 år, og vi har derfor lavet en ny 
ansættelse, som udover rengøring vil have en række 
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praktiske gøremål og opgaver i forbindelse med drif-
ten af forbundskontoret.

Særlige udgifter i forbindelse med Dansk 
Firmaidrætsforbunds 75 års jubilæum i 
2021
Styrelsen foreslår, at der afsættes 1 mio. kr. til ak-
tiviteter og initiativer i relation til firmaidrættens 
75 års jubilæum. Ressourcerne skal bl.a. bruges til 
at igangsætte lokale aktiviteter med tilknytning til 
jubilæet, til at udvikle nye motionsmuligheder for 
arbejdspladserne og til produktionen og udgivelsen 
af et jubilæumsskrift.

KOMMUNIKATION OG MARKETING
Samlet set for afdelingen er budgettet en smule re-
duceret ift. perioden 2018/2019. 

Digital udvikling og overvågning
Der er fortsat fokus på digital udvikling for såvel 
forbundet som foreninger. Der er afsat t.kr. 50 til at 
opbygge en digital læringsplatform, som skal kunne 
tilgås på forbundets hjemmeside. På den digitale 
læringsplatform skal foreningerne blandt andet 
kunne finde tips, guides og video-instruktioner til 
digital kommunikation, markedsføring og brug af 
administrative systemer. 

Markedsføring
Markedsføringsbudgetterne er opdelt på de enkelte 
events, aktiviteter og signaturprojekter. Der er bud-
getteret ressourcer til at understøtte en bred vifte af 
aktiviteter og tiltag med målrettet markedsføring. 
Der er særlig vægt på, at understøtte signaturprojek-
terne – Tæl Skridt og Arbejdspladsernes Motionsdag 
– samt Firmaidræt Open og Bike and Run-Stafet-
terne. Nye initiativer som Mænds Motionsdag samt 
de udvalgte strategiske indsatser fra strategien ”Et 
sjovere Danmark i bevægelse” er også prioriteret i 
budgettet, så der er afsat ressourcer til at understøt-
te alle med markedsføring.

Magasinet Firmaidræt
Budgettet er væsentligt reduceret i forhold til den 
foregående periode, hvilket skyldes et ønske om at 
spare ressourcer ved, at magasinet fremover kun ud-
kommer to gange årligt. I efteråret 2019 gennemfø-
res en læserundersøgelse, som skal danne grundlag 
for beslutninger vedrørende prioritering af indhold 
og journalistisk profil på magasinet fremover. 

Anden drift kommunikationsområdet
Antallet af modtagere af firmaidrættens nyheds-
breve er i vækst. Dette skyldes dels vækst i antallet 

af modtagere af de enkelte nyhedsbreve, og det 
skyldes, at antallet af nyhedsbreve fortsat vokser, 
da det er en økonomisk og målrettet kommunika-
tionskanal. Det stigende antal modtagere betyder, 
at udgifterne til håndtering af udsendelse og op-
følgning - Campaign Monitor - også er en væsentlig 
udgiftspost. 

STYRKET LOKAL FIRMAIDRÆT

Rekruttering af yngre i firmaidrætten
Forbundet ønsker at blive klogere på, hvordan vi får 
yngre i firmaidrætten som medlemmer og ildsjæle. 
Derfor er der i 2019 påbegyndt et forberedende 
arbejde med det formål, at forbund og foreninger i 
fællesskab skal knække koden i denne strategiperio-
de. Forbundet har afsat økonomi og personaleresur-
ser til denne proces.

Holdspil og holdaktiviteter i tæt samspil 
Det er vigtigt, at vi i denne strategiperiode bliver 
klogere på, hvilke holdspil og holdaktiviteter der 
i særlig grad i fremtiden vil blive efterspurgt i fir-
maidrætsforeningerne og på arbejdspladserne. Vi 
skal således lykkes med at finde nye formater og 
nye kombinationer af kendte holdspil, ligesom vi 
skal spotte nye holdspil i idrætsbilledet. Vi har også 
fokus på, hvilke rammer og regler, der fremmer 
holdspillenes særlige kvaliteter, nemlig smil, kon-
kurrenceglæde og sammenhold.

Ungdomsuddannelser med blik 
for bevægelse
Ung Cup sommer (fodbold og rundbold), samt vinter 
(motionsfloorball og høvdingebold) er aktiviteter, 
især vinter, som vi har fået større udfordringer ift. 
rekruttering med, da der i fremtiden primært vil 
være optag af elever i august. Aktiviteterne skal øko-
nomisk hvile i sig selv.

Åbne stævner skaber samlingskraft
Firmaidræt Open 2020 + 2021 afholdes i Aarhus 
efter den nuværende model. Selvom vi har fået øget 
deltagerantallet og stadig ønsker dette, ikke mindst 
frem mod jubilæet i 2021, så skal dette ske inden for 
den nuværende budgetramme.

Kollegagolf har fået et stærkere udtryk gennem en 
satsning på større præmier og flere deltagergoder 
– men også for en markant højere pris. Aktiviteten 
skal økonomisk hvile i sig selv.
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Motionsevents med potentiale 
Forbundets kendte events som Xtreme Mandehørm, 
Bike and Run Stafetten og Mænds Motionsdag for-
ventes at være udgiftsneutrale for forbundet, dog vil 
alle arrangører stadig kunne gøre brug af konsulent-
timer efter aftale.

Aktivitetsdage styrker holdånden – med 
foreningerne som værter
Interesserede firmaidrætsforeninger skal (videre)
udvikle deres kompetencer og erfaringer med at 
være værter for aktivitetsdage for lokale arbejds-
pladser med det formål at øge kendskabet til den 
lokale firmaidræt. Både firmaidrætsforeningerne og 
forbundet kan have en indtægtskilde i denne for-
bindelse, hvor forbundet geninvesterer indtægten i 
konceptudvikling, nye rekvisitter samt vedligehold 
af nuværende.

KOLLEGAMOTION PÅ 
FLERE ARBEJDSPLADSER

Arbejdspladserne kan i 2020 og 2021 glæde sig til 
at få endnu mere inspiration til kollegamotion og 
bevægelse.

Motions- og sundhedsambassadør 
uddannelserne
Motions- og sundhedsambassadørerne spirer, og 
der vil også i 2020 være fokus på at afholde ud-
dannelser rundt omkring i Danmark i samarbejde 
med lokale foreninger. Vi øger fokus på, at etablere 
netværk for de nyuddannede, så vi forsat kan holde 
den gode motivation og støtte dem på deres rejse 
mod en mere aktiv arbejdsplads. Derfor er de for-
ventede udgifter øget til t.kr. 50 i 2020 og t.kr. 75 i 
2021 

Kampagner
I Tæl Skridt er der fokus på at udbrede kampagnens 
budskab om at holde sig aktiv hele året. Det gør vi 
sammen med blandt andre Kræftens Bekæmpelse 
i 2020, og derudover arbejder vi på at skabe flere 
partnerskaber, som kan understøtte kampagnens 
kendskab og rekruttere deltagere. Vi forventer der-
for en stigning i indtægter fra flere deltagere fra 
2020 til 2021.

Vi har i den seneste periode oplevet et markant fald 
i salget af skridttællere, da disse efterhånden er er-
stattet af andre digitale app’s og devises. Derfor vil vi 
udfase vores salg af skridttællere i forbindelse med 
kampagnen. Hvorfor indtægter fra disse halveres i 
budgetperioden.

eSport
eSport er stadig i vækst, og danskerne bliver grad-
vist mere og mere digitale i måden at dyrke fælles-
skabet på. Her er eSport et af de digitale mødesteder, 
vi stiller til rådighed i firmaidrætten. Vi hjælper i 
2020 og 2021 foreningerne med at etablere esports-
aktiviteter lokalt, og understøtter endvidere gennem 
esportsligaen ”youSee esportsligaen”, som vi driver 
sammen med DGI, Ungdomsringen, Esportdanmark 
og Efterskoleforeningen med økonomisk støtte fra 
youSee. Vi har ansat en medarbejder i samarbej-
de med Ungdomsringen, som arbejder deltid med 
esport i Dansk Firmaidrætsforbund. Dette medfører 
en stigning i lønudgiften på eSportsområdet.

Projekter
Vi arbejder forsat videre med projektet Flere Aktive 
Arbejdspladser, og pilotarbejdspladserne vil i 2020 
teste de mange nye aktiviteter. Når resultaterne er 
indsamlet og evalueret, kigger vi frem mod 2021 i 
udarbejdelsen af en ny ansøgning til Trygfonden.
Danmarks Sundeste Arbejdsplads – Initiativprisen 
blev i 2019 suppleret med en mobil konference. I 
2020 og 2021 vil vi øge antallet af mobile konfe-
rencer ifm. prisen, så vi kan dække flere egne af 
Danmark. Projektet er støttet af Velliv foreningen og 
afholdes i samarbejde med Forsikring og pension og 
Dansk Erhverv.
Begge projekter opfylder både budget og projektmål 
og det forventer vi, de forsætter med de kommende 
år.



til glæde og gavn

Dansk 
Firmaidrætsforbund
er støttet af 
overskuddet fra
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Budgetforslag

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Indtægter

Udlodningsmidler 42.345 42.769

Ledelsessekretariatet 1.1 285 325

Kommunikation og Marketing 2.1 613 583

Firmaidrætsafdelingen 3.1 1.194 1.330

Kollegamotionsafdelingen 4.1 3.744 3.980

Resultat af kapitalandel 0 0

Renteindtægter 0 0

Indtægter i alt 48.181 48.988

Udgifter

Ledelsessekretariatet 1.2 -19.902 -21.009

Kommunikation og Marketing 2.2 -8.614 -8.819

Firmaidrætsafdelingen 3.2 -12.800 -12.468

Kollegamotionsafdelingen 4.2 -7.261 -6.805

Delvis momsrefusion 100 100

Renteudgifter -80 -80

Jubilæum i Firmaidrætten 0 -1.000

Udgifter i alt -48.558 -50.081

ÅRETS RESULTAT (underskud) -377 -1.094
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Ledelsessekretariatet 1.

Gager og pensionsudgifter -4.765 -4.895

Møde- og rejseudgifter -275 -275

Telefon og bredbånd (inkl. Styrelsen) -60 -60

Abonnement og bogkøb -65 -65

Forbundsstyrelsesmøder og kurser -190 -190

Repræsentation og gaver -15 -15

I alt -5.370 -5.500

Nationalt samarbejde

Møde- og rejseudgifter -100 -100

Andel i fm. CFR -50 -50

Møde- og rejseudgifter, fælles dopingnævn -10 -10

Kontingenter m.m. -15 -15

I alt -175 -175

Internationalt samarbejde

Møde- og rejseudgifter -50 -50

EFCS -30 -30

Kontingent udland -7 -7

Euro-festival -10 -275

I alt -97 -362

Øvrige udvalg

Møde- og rejseudgifter -136 -136

I alt -136 -136
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Fællesudgifter

Personaleudgifter, kurser og praktikantordning -410 -510

Nyansættelser -50 -50

Sociale udgifter -215 -215

Fragt og porto -50 -50

Telefon, bredbånd, licens m.v. -120 -120

Servicegebyr og kontorartikler -90 -90

Advokatbistand og fremmed revision -210 -210

Beklædning - central ledelse samt personale -160 -160

Forsikringer -240 -240

I alt -1.545 -1.645

Udlodning, tilskud og service

Foreninger -4.000 -4.000

Foreningstilskud AM-dag -230 -260

Opstartstilskud -100 -100

Udviklingspuljen -75 -75

Tilskud kurser/seminarer -150 -150

Pulje ungdomsuddannelser -190 -190

Kontorhjælpstilskud tekniske anskaffelser -550 -550

Kontorhjælpstilskud lønnet medhjælp -775 -775

Landskredsen -120 -120

Bestyrelsesansvarsforsikring mv. -80 -80

I alt -6.270 -6.300

Fællesmøder

Formandsmøde -460 -460

Repræsentantskabsmøde 0 -700

Ledsagertur -75 0

Sparringscamp -140 0

Tilskud regionsrådsmøder -42 -42

I alt -717 -1.202
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

IT-afdelingen

Gager og pensionsudgifter -2.490 -2.562

Møde- og rejseudgifter -40 -40

Telefon og bredbånd -40 -40

Abonnement og bogkøb -25 -25

I alt -2.595 -2.667

Driftsomkostninger IT

Indkøb og drift af domæner -8 -8

Leasing, service, toner til printere -150 -150

Reparation og vedligeholdese maskiner -35 -35

Webudvikling -150 -150

Udvikling og drift administrative systemer -200 -200

Licenser, hotline og opdateringsabonnementer -250 -260

Serverdrift, backup, antivirus og sikkerhed -152 -160

Driftsudvikling -40 -40

Indtægter tryksager og dtp-arbejde mv. 1.1.1 10 10

I alt -975 -993

Forenings IT

Møde- og rejseudgifter IT-udvalget og fokusgrp. -50 -50

Udvikling af hjemmesideløsning og hotline -180 -185

Server og serverdrift F-CMS og F-Shop -30 -30

Abonnementsindtægter F-CMS og F-Shop mv. 1.1.2 145 185

Support og workshops -25 -30

I alt -140 -110
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

SuperNova-drift og uddannelse

Møde- og rejseudgifter, tlf. og porto, fokusgrp. -30 -30

Indtægter opdat.abonn. SuperNova 1.1.3 130 130

Program., vedligeh., specialsupport, server, opd. abon. -280 -285

I alt -180 -185

Idrætsløsning til foreninger

Møde- og rejseudgifter, resursepersoner -25 -25

Programmering og vedligeholdelse -100 -100

Idrætssupport og workshops -100 -100

I alt -225 -225

Ejendommens drift

Løn og pensionsudgifter, rengøring og pedel -429 -421

El, varme og vand -212 -212

Reparation og vedligeholdelse m.v. -317 -317

Ejendomsskat, renovation og forsikringer -121 -121

I alt -1.079 -1.071
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Afskrivninger

Straksafskrivninger -90 -90

Driftsmidler og inventar -24 -24

I alt -114 -114

Total Ledelsessekretariatet, netto -19.617 -20.684

Fordeling af indtægter og udgifter

Indtægter tryksager og dtp-arbejde mv. 1.1.1 10 10

Abonnementsindtægter F-CMS og F-Shop 1.1.2 145 185

Indtægter opdat.abonn. XAL mv. foreningerne 1.1.3 130 130

I alt indtægter - Ledelsessekretariatet 1.1 285 325

I alt udgifter - Ledelsessekretariatet 1.2 -19.902 -21.009

Total Ledelsessekretariatet, netto -19.617 -20.684
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Kommunikation og Marketing 2

Gager og pensionsudgifter -5.353 -5.616

Refunderet lønforbrug fra projekter 2.1.1 225 225

Møde- og rejseudgifter -140 -140

Telefon og bredbånd -35 -35

Abonnement og bogkøb -25 -25

I alt -5.328 -5.591

Udvalg m.v.

Møde- og rejseudgifter samt telefon, Kom-udvalget -85 -85

Fokusområdet Kom-udvalget -25 -25

I alt -110 -110

Digital udvikling og overvågning mv.

Styrket samspil på tværs af medier og SoMe -80 -80

InfoMedia -75 -75

Eksterne dtp-ydelser -75 -75

Opbygning af digital læringsplatform til foreninger -50 -50

I alt -280 -280
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Markedsføring

Xtreme Mandehørm -70 -70

Bike and Run -150 -150

Mænds Motionsdag -100 -100

Arbejdspladsernes Motionsdag -200 -200

Kollegagolf -30 -30

Firmaidræt Open -150 -150

Tæl Skridt -480 -500

TS-andel refunderet af samarbejdspartner 2.1.2 240 250

eSport -50 -50

European Week of Sport -15 0

Tilskud fra European Week of Sport 2.1.3 50 0

Kåringer -28 -28

Strategisk indsats kollegamotion -60 -50

Strategisk indsats holdspil og holdaktiviteter -50 -75

Strategisk indsats motionsevents med potentiale -50 -50

Strategisk indsats åbne stævner -60 -60

Strategisk indsats ungdomsuddannelser med blik for 
bevægelse -90 -100

Strategisk indsats motions- og sundhedsambassadørud-
dannelserne -58 -2

Strategisk indsats motivationsudspil med mening -33 0

Strategisk indsats aktivitetsdage styrker holdånden -10 -10

I alt -1.393 -1.375
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Magasinet Firmaidræt

Redaktion, design, produktion og tryk -443 -443

Adressering og udsendelse mv. -224 -224

Bladtilskud fra Bladpuljen 2.1.4 60 60

Annonceindtægter 2.1.5 30 40

I alt -577 -567

Anden drift kommunikationsområdet

PR-artikler og reklame -25 -25

Adressedatabase, Campaign Monitor, Servey/Xact -252 -252

Indtægter PR-artikler 2.1.6 8 8

Indkøb af tryksager og papirvarer m.m. -45 -45

I alt -314 -314

Total Kommunikation og Marketing, netto -8.001 -8.236

Fordeling af indtægter og udgifter

Refunderet lønforbrug fra projekter 2.1.1 225 225

TS-andel refunderet af samarbejdspartner 2.1.2 240 250

Tilskud fra European Week of Sport 2.1.3 50 0

Bladtilskud fra Bladpuljen 2.1.4 60 60

Annonceindtægter 2.1.5 30 40

Indtægter PR-artikler 2.1.6 8 8

I alt indtægter - Kommunikation og Marketing 2.1 613 583

I alt udgifter - Kommunikation og Marketing 2.2 -8.614 -8.819

Total Kommunikation og Marketing, netto -8.001 -8.236
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Firmaidrætsafdelingen 3

Gager og pensionsudgifter -9.829 -9.365

Adm. bidrag fra Lokalforeningspuljen 3.1.1 100 100

Møde- og rejseudgifter -750 -750

Telefon og bredbånd -150 -150

Abonnement og bogkøb -40 -40

I alt -10.669 -10.205

Udvalg m.v.

Møde- og rejseudgifter samt telefon, 
Firmaidrætsudvalget -103 -103

Møde- og rejseudgifter, fokusgrupper -10 -10

Udviklingsmidler -25 -25

I alt -138 -138

Styrket lokal firmaidræt

Foreningsudvikling

Nye frivillige - særligt fokus på unge -60 0

Mentorordning -5 -5

I alt -65 -5

Holdspil og holdaktiviteter

Indtægter KollegaGolf 3.1.2 205 205

Udgifter KollegaGolf -175 -175

Indtægter Internetskydning 3.1.3 14 14

Udgifter Internetskydning -14 -14

Medlemsgebyr andre organisationer -102 -102

Udvikling Holdspil og Holdaktiviteter -25 -75

I alt -97 -147
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Aktiviteter for Ungdomsuddannelser

Indtægter Cups 3.1.4 340 450

Udgifter Cups -330 -430

Udvikling Aktiviteter for Ungdomsuddannelser -90 -95

I alt -80 -75

Åbne stævner

Firmaidræt Open

Deltagerbetaling mv. - Firmaidræt Open 3.1.5 100 100

Aktivitetsudgifter mv. -350 -350

I alt -250 -250

Udvikling Åbne Stævner -25 0

I alt Åbne Stævner -275 -250

Motionsevents

Xtreme Mandehørm

Løbsmateriel alle byer -12 -12

I alt -12 -12

Bike & Run

Deltagerbetaling mv. - Bike & Run 3.1.6 259 259

Tidtagning og startnumre -97 -97

Stævnematerialer mv. -51 -51

Andel til foreningerne -100 -100

I alt 10 10

Udvikling Motionsevents 0 -50

I alt Motionsevents -2 -52
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Aktivitetsdage med foreningerne som værter

Aktivitetsdage 3.1.7 150 175

Instruktørudgifter og kørsel -56 -68

I alt 94 108

Udvikling Aktivitetsdage -40 -25

I alt Aktivitetsdage med foreningerne 54 83

Arbejdspladsernes Motionsdag

AM-dag -25 -25

I alt -25 -25

Øvrige

Andel drift varebiler samt afskrivninger -177 -185

Andel af tilskud fra KulturMinisteriet 3.1.8 27 28

Nyindkøb og vedligehold af rekvisitter -67 -70

Andel husleje til opbevaring af rekvisitter mv. -70 -73

Porto og fragt -23 -24

I alt -310 -324

Total Firmaidrætsafdelingen, netto -11.606 -11.138
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Fordeling af indtægter og udgifter

Adm. bidrag fra Lokalforeningspuljen 3.1.1 100 100

Indtægter KollegaGolf 3.1.2 205 205

Indtægter Internetskydning 3.1.3 14 14

Indtægter Cups 3.1.4 340 450

Deltagerbetaling mv. - Firmaidræt Open 3.1.5 100 100

Deltagerbetaling mv. - Bike & Run 3.1.6 259 259

Aktivitetsdage 3.1.7 150 175

Andel af tilskud fra KulturMinisteriet 3.1.8 27 28

I alt indtægter - Firmaidrætsafdelingen 3.1 1.194 1.330

I alt udgifter - Firmaidrætsafdelingen 3.2 -12.800 -12.468

Total Firmaidrætsafdelingen, netto -11.606 -11.138
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Noter

tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Kollegamotionsafdelingen 4

Gager og pensionsudgifter -4.754 -4.255

Refunderet lønforbrug fra projekter 4.1.1 1.252 1.287

Møde- og rejseudgifter -100 -100

Telefon og bredbånd -50 -50

Abonnement og bogkøb -30 -30

I alt -3.682 -3.148

Udvalg m.v.

Møde- og rejseudgifter samt telefon, Kollegamotionsud-
valget -102 -102

Møde- og rejseudgifter, fokusgrupper -10 -10

Udviklingsmidler -25 -25

I alt -137 -137

Motions- og sundhedsambassadøruddannelser

Sundhedsambassadøruddannelse 4.1.2 45 45

Udviklingsmidler -26 -26

I alt 19 19

Kampagner

Indtægter - Tæl Skridt 4.1.3 1.800 2.100

Andel til samarbejdspartner -900 -1.050

Udgifter - Tæl Skridt -440 -440

Andel refunderet af samarbejdspartner 4.1.4 220 220

Øvrige udgifter -19 -19

I alt 661 811
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tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Webshop

Indtægter - webshop 4.1.5 192 96

Andel til samarbejdspartner -85 -40

Udgifter -105 -50

Andel refunderet af samarbejdspartner 4.1.6 53 25

Øvrige udgifter -20 -9

I alt 35 22

Kåringer mv.

Kåring af Danmarks Sundeste Arbejdsplads -100 -100

Udviklingsmidler Netværksseminarer -50 -75

I alt -150 -175

Motivationsudspil

Motivationsudspil mv. 4.1.7 13 13

Udviklingsmidler -26 -26

I alt -13 -13

Aktivitetsdage

Indtægter - Aktivitetsdage 4.1.8 156 183

Instruktørudgifter -50 -60

Udviklingsmidler -40 -25

I alt 66 98

eSport

YouSee Liga driftsudgifter -40 -40

Lønandel til eSports-konsulent -120 -120

I alt -160 -160
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tkr Note
Budgetforslag

2020
Budgetforslag

2021

Øvrige

Andel drift varebiler samt afskrivninger -89 -80

Andel af tilskud fra KulturMinisteriet 4.1.9 13 12

Nyindkøb og vedligehold af rekvisitter -33 -30

Andel husleje til opbevaring af rekvisitter mv. -35 -32

Porto og fragt -12 -11

I alt -155 -141

Total Kollegamotionsafdelingen, netto -3.517 -2.825

Fordeling af indtægter og udgifter

Refunderet lønforbrug fra projekter 4.1.1 1.252 1.287

Sundhedsambassadøruddannelse 4.1.2 45 45

Indtægter - Tæl Skridt 4.1.3 1.800 2.100

Andel refunderet af samarbejdspartner 4.1.4 220 220

Indtægter - webshop 4.1.5 192 96

Andel refunderet af samarbejdspartner 4.1.6 53 25

Motivationsudspil mv. 4.1.7 13 13

Indtægter - Aktivitetsdage 4.1.8 156 183

Andel af tilskud fra KulturMinisteriet 4.1.9 13 12

I alt indtægter - Kollegamotionsafdelingen 4.1 3.744 3.980

I alt udgifter - Kollegamotionsafdelingen 4.2 -7.261 -6.805

Total Kollegamotionsafdelingen, netto -3.517 -2.825
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FORBUNDSSTYRELSEN
Næstformand Ragna Knudsen  ønsker ikke genvalg.
Næstformand
Firmaidræt Roskilde indstiller
Claus Schou   nyvalg, CV vedhæftet
Firmaidræt Sæby indstiller
Helle Friis Kristiansen  nyvalg, CV vedhæftet

Forbundsstyrelsesmedlem
Firmaidræt Storkøbenhavn indstiller
Jeanette Thornberg  villig til genvalg
Firmaidræt Sæby indstiller
Helle Friis Kristiansen  villig til genvalg
Firmaidræt Slagelse indstiller
Pernille Wolfsberg Aude  nyvalg, CV vedhæftet

SUPPLEANTER TIL 
FORBUNDSSTYRELSEN
Coop Alliancen indstiller
Mikael Nielsen   villig til genvalg
Firmaidræt Struer indstiller
Flemming Odde   villig til genvalg

REVISIONSUDVALGET
Medlemmer
Firmaidræt Ikast indstiller
Bjarne Andersen   villig til genvalg
Skat Fritid&Idræt indstiller
Svend Mandel Hansen  villig til genvalg

FIRMAIDRÆTSUDVALGET

Medlemmerne 
Dorte Emborg Mejer og 
Pernille Lützhøft    ønsker ikke genvalg

Medlemmer
Helsingør Firma Idræt indstiller
Flemming Bech   villig til genvalg
Frederikshavn Firma Idræts Klub indstiller
Marianne Rasmussen  villig til genvalg
Dansk Politiidrætsforbund indstiller
Ole Kjær Jacobsen  villig til genvalg
Ringsted Firmaidræt indstiller
Allan Brønnum   nyvalg, CV vedhæftet
Firmaidræt X-købing indstiller 
Vakant    nyvalg
Der kan opstilles kandidater på repræsentantskabsmødet.

VALG
KOLLEGAMOTIONSUDVALGET
Formanden Pernille Aude stiller op til forbundsstyrelsen.
Formand for 2 år.
Firmaidræt Storkøbenhavn indstiller
Helle Gram Quist   nyvalg, CV vedhæftet

Medlemmer
Roskilde Firma- og Familieidræt indstiller
Kim Valbum   villig til genvalg
Middelfart Firma og Familie Idræt indstiller
Julie Krarup   villig til genvalg
Kolding Firma Idræt indstiller
Kathrine Flink Isager Hansen villig til genvalg
Nordfyns Firmaidræt indstiller
Lone Slothuus Nordsof  villig til genvalg
Jernbanefritid indstiller
Kenneth Paulsen   villig til genvalg

KOMMUNIKATIONSUDVALGET
Formand
Ry Familie og Firma Idræt indstiller
Knud Johansen   villig til genvalg
Aja Andersen    ønsker ikke genvalg.

Medlemmer
Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund indstiller
Dan Hillgaard   villig til genvalg
Hjørring Firma Sport indstiller
Mette Ring   villig til genvalg
Firmaidræt Odense indstiller
Bernt Nielsen   villig til genvalg
Firmaidræt Odense indstiller
Henrik Kjær Larsen  villig til genvalg
Firmaidræt Storkøbenhavn indstiller
Bodil Kjærgaard   nyvalg, CV vedhæftet

IT UDVALGET
Formand
Roskilde Firma- og Familieidræt indstiller
John Juul   villig til genvalg

Medlemmer
Firmaidræt Silkeborg indstiller
Carsten Nielsen   villig til genvalg
Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund indstiller
Ib Østergaard   villig til genvalg
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VALG
APPELUDVALGET

Formand
Nyborg Familie & Firma Sport indstiller
Hans Henrichsen   villig til genvalg

Medlemmer
Firmaidræt Odense indstiller
Leif Sørensen   villig til genvalg
Morsø Firma og Familie Idræt indstiller
Svend Christensen  villig til genvalg
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Adresse:  Skovager 5 - Gevninge
  4000 Roskilde

Telefon   privat/arbejde: 46 41 03 21 / mobil: 2160 05 85

E-mail:  claus.schou@firmaidraet.dk

Alder:          56 år 

Beskæftigelse 
Folkevalgt til styrelsen for Dansk Firmaidrætsforbund siden 2006. Suppleant fra 2003 – 2006.
Værkstedschef hos en af Danmarks største Ford forhandler, Bjarne Nielsen Birkerød A/S siden 2001. Ansat siden 1983. 
Uddannet hos skattevæsenet i Helsingør.

Familie  
Skilt – har en dreng på 20 som bor hos mig.

Fritidsbeskæftigelse 
Formand for Roskilde Firma- og Familieidræt siden 2003. Medstifter af lokal forening på min arbejdsplads i 1988. Aktiv i 
badminton, hvor jeg har været medlem i afdelingen siden 1991 og som formand fra 1996. Medstifter af bowlingafdeling 
samt flere andre enkelt stående arrangementer i foreningen.  Herudover bliver det også til noget cykling i løbet af året. 
Håndbold har været en meget stor del af min fritid som yngre, hvor jeg spillede i Helsingør.  Dette og badminton bliver 
der også brugt tid på rundt omkring på Sjælland.
Ellers er jeg et hjemme menneske som nyder min sparsomme fritid i haven eller ved stranden som ligger få kilometer fra 
min bopæl.

Det vil jeg arbejde for: 
• Sikre at firmaidrætten går efter vores to indsatsområder hvor de tre pejlemærker fællesskab, frivillighed  

og flere aktiviteter styrkes. Lokalt i hele landet samt kollegamotion på danske arbejdspladser.
• Sikre at vi lever op til og gennemfører vores strategi 2022,
• Sikre at der en alsidig mulighed for at dyrke Firmaidræt lokalt,
• Sikre og arbejde for, at Firmaidræt er et dopingfrit område,
• Sikre at alle foreninger ser sig som en del af Firmaidrætten,
• Sikre og arbejde for at, at voksne også kan dyrke Firmaidræt på normale tidspunkter,
• At der også i fremtiden er en selvstændig idrætsorganisation, der hedder Dansk Firmaidrætsforbund.
 

Øvrige ”politiske” poster: 
Sidder i repræsentantskabet for ”Gerlev idrætshøjskole”,
Sidder i repræsentantskabet for ”TV2 Lorry”,
Sports management medlem i European Federation for Company Sport
Bestyrelsesmedlem i idrætscentret ”Århus Firma Sport A/S”

Claus Schou CV
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Barbras Alle 5, 9300 Sæby
Mobil 51522306
E-mail helle.friis@firmaidraet.dk

Beskæftigelse
Folkevalgt til Styrelsen for Dansk Firmaidrætsforbund i 2007.
Udviklingskonsulent og projektleder i Plan & Udvikling i Hjørring Kommune, hvor jeg udvikler 
og gennemfører projekter i organisationen, for og med foreninger, borgere med et særligt fokus 
på samskabelse i en politisk styret organisation. 
I forlængelse af mit arbejde læser jeg en master i Offentlig ledelse på Aalborg Universitet.

Familie
Gift på 24. År med Peter og har døtrene Camilla 30 år og Caroline 17 år.

Fritidsbeskæftigelse 
Startede som frivillig i Firmaidræt Sæby i 2003. Foreningen var da med i opstarten af det første foreningsudviklingsfor-
løb i Dansk Firmaidrætsforbund. Foreningsformand i 2004 – 2012, hvor jeg desværre måtte fravælge formandsposten i 
Sæby grundet nye og større arbejdsopgaver i Hjørring Kommune. I denne periode udviklede bestyrelsen og de frivillige 
ledere sammen foreningen til en velfungerende forening med 4300 medlemmer. Mit frivillige virke startede som ung-
domstræner i håndbold, og har været aktiv håndboldspiller indtil for 5 år siden. Nyder ferier i Italien på et par brædder 
ned af de Italienske Alper med vores skønne piger og gode venner. Efter en lang arbejdsdag og møder i Firmaidrætten 
nyder jeg en gåtur ved havet, hvor jeg bor,

Fremtiden for Firmaidrætten
• Sikre at vi alle tager ansvar for udmøntning af Strategi 2022 med fokus på at styrke den lokale Firmaidræt,  

de lokale netværk og partnerskaber der kan bidrage til at udvikle Firmaidrætten lokalt.
• Sikre at vi med Strategi 2022 arbejder for at få kollegamotion på flere arbejdspladser. 
• DYRK SAMMENHOLDET OG FÆLLESSKABET –   øge kendskabet og styrke synligheden af Firmaidræt i hele landet

Øvrige poster
Bestyrelsespost i Lokale- og Anlægsfonden.
Tilforordnet til Kommunikationsudvalget.
Medlem af repræsentantskabet på Idrætsskolerne Ikast.
Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsessuppleant på Nordjyllands Idrætshøjskole.

Helle Friis Kristiansen CV
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Adresse:  Hemmeshøjvej 27, 4241 Vemmelev

Telefon   20 32 66 19

E-mail:  pernille.aude@gmail.com

Alder:   50

Beskæftigelse 
Sales Manager, Geia Food A/S

Familie  
Gift med Klaus Aude siden 2000.
Datter: Naya, 1998
Søn: Niklas, 2000

Erfaring med Firmaidræt 
Salgschef på forbundskontoret 2013-2016
Medlem af styregruppen: Kvinder i Morgendagens Ledelse
Medlem af Firmaidræt Slagelses forretningsudvalg
Formand for Kollegamotion

Fritidsbeskæftigelse 
Løb, Jumping Fitness, Alpin ski, Kajak, Jagthundetræning

Det vil jeg arbejde for: 
• Vi skal gøre det lettere og mere overskueligt for virksomheder at implementere kollegamotion på  

arbejdspladsen i samarbejde med de lokale foreninger.
• Vi skal hele tiden blive dygtigere til at synliggøre alle de fordele der er ved kollegamotion overfor  

virksomhedsledelsen.
• Vi skal opsøge og optimere partnerskaber som kan hjælpe os med ovenstående.
• Jeg vil arbejde for det magiske potentiale i Firmaidrætten.

Pernille Aude CV
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Adresse:     Egevej 1, 4100 Ringsted
Tlf. mobil:   27 11 87 62
E-mail:          allanbroennum@gmail.com

Perspektiv: Mange gode år i Firmaidrætsudvalget

PROFIL 
Den røde tråd igennem mit arbejdsliv har været rådgivning, jobformidling, HR, undervisning, 
salg, markedsføring og innovation. Dette i form af, at skabe succes i menneskers jobliv. 
Jeg bidrager med et positivt livssyn og er en ildsjæl med et begejstret smittende engagement som gør, at jeg vil blive et 
godt aktiv for Firmaidrætsudvalget.  
Min tilgang til mennesker er præget af stor respekt og med en ultimativ holdning til, at der er ressourcer i alle menne-
sker. Jeg brænder for at skabe resultater gennem motivation og trivsel i alt hvad jeg beskæftiger mig med. Idræt og glæ-
den ved samværet med andre mennesker har hele livet stået højt på min agenda. Jeg er uddannet på Forsvarets gymna-
stikskole og altid dyrket motion bl.a. orienteringssport, løb (maraton), cykling (Sjælland rundt) og petanque.

KERNEKOMPETENCER
• Bred og solid erfaring med rådgivning, undervisning, HR og projektledelse
• Jobformidling og virksomhedskontakt både privat og offentlig 
• Langsigtet og vedholdende netværksopbygning
• Stor national kulturforståelse og erfaring
• Forhandlinger og præsentationer
• Strategiudvikling og implementering
• Salg, salgstræning og salgscoaching 

PERSONLIGE EGENSKABER
• Empatisk
• Respektfuld
• Udadvendt
• Stort engagement
• Resultatorienteret
• Energigivende
• Godt humør og positiv
• Mulighedssøgende
• Troværdig

NUVÆRENDE JOB
2016 -                           Projektleder/vejleder              Ringsted Kommune

PRIVAT
Gift med regnskabschef Mette Brønnum, som har to dejlige voksne døtre. Vi er beriget med 3 børnebørn. 
Født den 12. juli 1958. Ikke-ryger, ren straffeattest, kørekort A1, B, BE, C og D.
Formand for Ringsted Firmaidræt.

FRITIDSINTERESSER
Naturen, sport/motion (spinning), camping, fiskeri, motorcykel og meditation/mentaltræning. 

Allan Brønnum CV
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Adresse:   Furesøparkalle 23, 3460 Birkerød
Telefon:    6063 5762
E-mail:    Helle.quist@willistowerswatson.com
Alder:    42 år

Beskæftigelse
Sundhedsfaglig Konsulent hos Willis Towers Watson. Jeg hjælper virksomheder med analyser på 
tværs af sundhed, trivsel og arbejdsmiljø for at mindske risikoen for sygdom og skader, samt prioritere 
deres forebyggende indsatser. Jeg har en uddannelsesmæssige baggrund indenfor sociologi og folkesundhedsvidenskab.  

Familie
Gift med Stig og mor til 3 drenge (Willum 11 år, Elliott 10 år, Colin 6 år).

Erfaring med Firmaidræt
Jeg har igennem flere år samarbejdet med Dansk Firmaidrætsforbund, bl.a. i forbindelse med sundhed- og trivselspro-
jekter for elever på udvalgte erhvervs-, sosu- og produktionsskoler, samt medarbejdere i en række kommuner. Igennem 
samarbejdet har jeg bistået arbejdet med uddannelse af sundhedsambassadører, træning i arbejdstiden og forbedring af 
kollegafællesskabet.   

Fritidsbeskæftigelse 
• Motionskarate i Allerød Karate Dojo på 4. år 
• Tidligere elite- og landsholdsspiller i golf. Jeg har spillet golf i 30 år, men da tiden er blevet lidt mere knap,  

bliver det nu kun til hygge-golf
• I selskab af 2 engelske bulldogs nyder jeg også rolige gåture i naturen 

Andre poster
Besidder p.t. ikke andre formelle poster, men jeg er ofte involveret i mine børns håndbold- og karateaktiviteter.  

Det vil jeg arbejde for
Jeg ser gerne, at arbejdspladserne i højere grad tænker sundhed og trivsel ind i deres ”almindelige” arbejdsmiljøarbejde. 
Der er dog sjældent en ”one size fits all model”, hvilket gør arbejdet med sundhed på arbejdspladsen spændende og ud-
fordrende. Bevægelse og motion på arbejdspladsen skal tage afsæt i det kollegiale fællesskab, men rammerne og mulig-
hederne kommer ikke af sig selv. Jeg vil arbejde for at flere arbejdspladser modnes ift. dette arbejde.  

Helle Gram Quist CV
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Erhvervserfaring
 
2018 -  Curveball Communication  
En lyst til at komme tilbage til idrætten og arbejde mere med især eventkommunikation blev 
til beslutningen om at starte som selvstændig.  
 
Kommunikationsansvarlig, Royal Run 2019 og 2020
Ansvarlig for alle PR- og kommunikationsopgaver i forbindelse med Royal Run.

2017-2018 KommPress: Kontaktchef 
Hos PR- og kommunikationsbureauet var jeg ansvarlig for den overordnede salgs- og netværksaktivitet samt ansvarlig 
for udvalgte kundeopgaver. 

Kommunikationsansvarlig, Multisport VM 2018
Blev hentet ind to dage før eventen som kommunikationsansvarlig med ansvar for krisehåndtering og presseaktiviteter.

2009-2017 Dansk Håndbold Forbund
 
Kommunikationschef (2015-2017)
Overordnet fagligt ansvar i afdelingen og daglig ledelse af de tre medarbejdere i afdelingen. Herunder implementering 
af kommunikationsstrategi, strukturering af afdelingens opgaver og økonomi, daglig drift samt overordnet ansvarlig for 
digitale platforme og sociale medier.

Kommunikationsansvarlig, VM i kvindehåndbold 2015
Involveret i den overordnede projektgruppe og ansvarlig for kommunikationsområdet, herunder bl.a. strategi, krisekom-
munikation, pressecentre, servicering af +700 akkrediterede pressefolk samt ansvar for ledelsen af pressecentre samt 
Young Reporter-korps.

Press Attaché ved OL i Rio de Janeiro (august 2016)
Udlånt af DHF til Danmarks Idrætsforbunds OL-presseteam som primær medieansvarlig for håndboldherrerne samt ad 
hoc-opgaver.

Presse- og kommunikationsmedarbejder (2012- 2015)
Tre års arbejde med den brede palette af kommunikationsarbejdet lige fra nyhedsproduktion, journalistiske opgaver og 
pressekoordinering på A-landshold. 

Kommunikationsansvarlig, Herrernes EM 2014 samt EM Beach Handball 2013
Samme rolle som ved VM 2015 (beskrevet ovenfor)

Landsholdskoordinator/direktionssekretær (2009-2012)
Planlægning af landsholdsaktiviteter samt sekretæropgaver for politiske udvalg/direktion. Herudover engagement i 
Arbejdsmiljøorganisation, Værdiambassade og Samarbejdsudvalg.
 
Projektassistent, Kvindernes EM 2010
Løbende sparring med projektleder og administrative opgaver.

2008-2009 Center for Ungdomsforskning: Informationsmedarbejder  
Et studiejob med ansvar for drift af hjemmesiden, webshop og nyhedsbreve. Derudover planlægning og afvikling 
af konferencer.

Bodil Kjærgaard CV
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Bodil Kjærgaard CV

Videregående uddannelse
Cand.mag. i Nordisk Sprog og Litteratur og Idræt og Sundhed (2003-2009)
• Hovedfag i Nordisk Sprog og Litteratur ved Aarhus Universitet (2005-2009)
• Kommunikationsorienteret kandidat med fag som Sprogpsykologi, Kommunikationsteori og Diskursanalyse og et 

målgruppeanalytisk speciale.
• Sidefag i Idræt og Sundhed ved Syddansk Universitet, Odense (2003-2005)
• Herunder fag som Idræt, Sundhed & Samfund, Idrætspsykologi, pædagogiske fag mv.

Udvalgte kurser og uddannelse
• Grundlæggende ledelse, Center for Ledelse (2016)
• Idrættens Eventmanagement-uddannelse, Sport Event Denmark (2011)
• Konflikthåndtering, supplerende kursus hos Arbejdstilsynet (2011) 
• Psykisk arbejdsmiljø, supplerende kursus hos Arbejdstilsynet (2011)
• Arbejdsmiljøuddannelsen (2010)
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Adresse:  Morelhaven 15, 4600 Køge
Tlf.:  22 68 67 81
E-mail:   leabergstedt@gmail.com
Alder:   44 år
Privat:   Gift med Palle. Vi har to drenge på 16 og 18 år.
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/lea-bergstedt-bba3405/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100010846595781

Ambition for Firmaidrætsudvalget
Firmaidræt skal rumme de fine traditioner, som foreningen står på skuldrene af. Der skal også være mod til at rumme 
nye, tossede og kreative ideer. Firmaidræt skal turde afprøve nye tendenser indenfor både holdidræt og individuelle 
idrætsformer samt større events. Jeg har ikke personprofilen til at kaste håndgranater ind i noget som virker, men vil ger-
ne kunne udvikle visioner og strategier som kan gavne foreningsidrætten i Danmark. Firmaidræt skal lytte til strømnin-
ger blandt unge og andre grupper, som kalder på mere oplevelsesbaseret idræt og fællesskabsorienteret idræt som prio-
riterer sociale aspekter lige så højt som sporten. Unge, kvinder og andre nichegrupper drømmer mindre om en øl efter 
kampen, og mere om en fælles messengergruppe, hvor de kan lave sjov og aftale at mødes i fitnesscentret om mandagen 
eller en tur i biffen om tirsdagen. Det skal vi lytte til og finde rammer og løsninger til. Jeg er professionel kommunikator 
og leder og en ivrig motionist. Jeg vil gerne bidrage hvis min profil kan passe med det, som firmaidrætsudvalget søger.

Sports CV
• Frivillig fitnessinstruktør i Firmaidræt Køges motionscenter, Køge 2015 –
• Holdkaptajn for Køge Bike Ladies, landevejsracerklub i Køge, 2017 – 
• Ambassadør for cykelproducenten Giant/Liv – 2017 – 

Beskæftigelse
• Kvalitetschef, Roskilde Tekniske Skole 2014 –
• Afdelingsleder, Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg 2011-2014
• Projektleder, Forsikringsakademiet, Rungsted, 2009-2011
• Kvalitetschef/ lektor, Suhr’s Seminarium, København, 2004-2009
• Masser af frivilligt bestyrelsesarbejde igennem årene, primært politisk partiarbejde

Uddannelse
• Lederuddannelse fra Harvard Institute of Higher Education 2007
• Lektoruddannet, Suhr’s Seminarium 2008
• Cand. Mag i Pædagogik, Københavns Universitet, 2001
• Studentereksamen, Køge Gymnasium, 1994

Lea Bergstedt CV
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Thomas Schrøder Andersen CV

Adresse:  Finlandsgade 11, 6950 Ringkøbing
Tlf:   61630771
E-mail:   tsa@jks.dk
Alder:   47
Forening: ROFI, Ringkøbing

Personprofil
Jeg er en udadvendt, livsglad person med mange forskellige interesser, bl.a familien, sport, foreningsarbejde, gode bøger 
og mit arbejde. Jeg er initiativrig, giver altid gerne en hånd og har i det hele taget svært ved at sige nej, når jeg bliver 
spurgt. Jeg er gift med Hanne, der er vuggestuepædagog, og vi har tvillingerne Sara og Simon på 8 år.

Firmaidræt
Jeg har dyrket firmaidræt siden jeg startede som kontorbud som 14-årig. Jeg har altid fundet stor fornøjelse i det særlige 
sociale sammenhold, der opstår blandt kollegaer når man ”går til noget” sammen - og det har ofte været mig, der har ta-
get initiativerne til aktiviteter på de forskellige arbejdspladser, jeg har været på. 

Jeg stammer fra Aarhus men har boet de seneste 25 år i Ringkøbing, hvor ROFI hurtigt blev et omdrejningspunkt for mig 
- først som deltager via personaleforeningen på arbejdet, siden som frivillig leder. Sidst i 90’erne kom jeg i fodboldudval-
get, hvor jeg senere blev formand - en post jeg stadig har. I 2007 blev jeg valgt i ROFI’s bestyrelse og i 2010 blev jeg valgt 
som næstformand, hvilken post jeg stadig besidder. Derudover har jeg bl.a. været med til at arrangere Firmaidræt Open, 
er ansvarlig for Rigtige Mænd Løbet og Ung Cup - og senest er jeg primus motor ved Pickleball, som er startet op i ROFI 
som den første firmaidrætsforening i Vestjylland.

Erhvervserfaring
1992-1997  Uddannet bankassistent i Arbejdernes Landsbank, Aarhus
1997-1998  Bankassistent, Ringkjøbing Bank
1998-2004  Marketingassistent, Ringkjøbing Bank
2004-2006  Selvstænding - køb, salg, rådgivning indenfor markedsføring, reklameartikler og tryksager
2006-nu    Marketingkoordinator, JKS vikar- og rekrutteringsbureau

Firmaidrætsudvalget
Gennem årene har jeg været med i et hav af bestyrelser og udvalg, personaleforeninger, været håndboldtræner, hold-
leder i bordtennis, lavet klubblade og været sponsoransvarlig mv. De senere år har jeg valgt at prioritere indsatsen om-
kring firmaidrætten. Derfor mener jeg, at jeg kan bidrage positivt i firmaidrætsudvalget med en meget bred erfaring, 
gode idéer og et solidt kendskab til firmaidræt, som både arrangør og deltager. Samtidig forventer jeg, at det vil have en 
rigtig positiv effekt på mit daglige arbejde for firmaidrætten lokalt, at deltage i et stærkt, landsdækkende netværk.
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