
 

Generalforsamling 29.03.22 
Parkhallen kl. 19.00 - Referat  

 

Bestyrelsen repræsenteret af: Bent Ginnerskov, Kai Kjær, Poul Erik Buchhave & Britta Buhl (Åse Jarrd – 

afbud på grund af sygdom). 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Formand Bent Ginnerskov, bød velkommen til 54 fremmødte IFA medlemmer. 

 

1. Valg af dirigent  

Lars Ljungmann blev valgt. 

Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling er lovligt indvarslet 

2. Valg af referent 

Charlotte Mikkelsen blev valgt. 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

Bent Ginnerskov: Der står i vedtægterne §6 at ”ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned”. 

Grundet forsamlingsloftet i forbindelse med coronasituationen kunne det ikke lade sig gøre i 2021. Derfor blev sidste års 

generalforsamlingen først holdt i juni. 

Denne beretning beskriver perioden fra sidste års generalforsamling som blev holdt den 14. juni 2021.  

Ny sæson startede i uge 33 i 2021  

Det var så første sæson med ny kontingentstruktur, hvor man skal betale 50 kr. pr. hold man gerne vil deltage på. 

Et grundbeløb på 650 kr. og et tillæg på 50 kr. pr. hold 

Det gav lidt begyndervanskeligheder. Men heldigvis var der hjælp at hente for de medlemmer, som ikke lige kunne finde ud af det 

nye system. 

Det gik bedre med betaling af kontingent for forårssæsonen der startede den 10. januar 2022. 

Desværre har vi oplevet en nedgang i medlemstallet på grund af corona-situationen og også på grund af ny kontingentstruktur. - 

Der er løbende blevet udsendt nyhedsbreve til IFAs medlemmer. 

Der har været afholdt nogle gode medlemsarrangementer. Der har været to ture til Bakken for at se Cirkusrevyen en gang. 

I september var der tur til Island.  Der har været ferietur til Italien i september 2021. 

Vi har haft medlemsmøder hhv. den 2. november og 22. november. 

Der var en alternativ juleafslutning med et stjerneskud i stedet for julebuffet. 

Når vi ikke længere får tilskud fra Kolding Kommune må vi tilrettelægge IFAs økonomi efter, hvad vi kan få i kontingenter fra 

medlemmerne. 

Nu har vi kun kontingent, som medlemmerne betaler, som indtægt. 

Vi startede sæsonen i august med en instruktør mindre. 

Derudover er administrationsaftalen med Kolding Firma Idræt blevet beskåret. Kontoret er åbent hver torsdag kl. 9-13, hvor 

Charlotte kan træffes. 

Vi fik ny pilates instruktør efter nytår om tirsdagen. Hun hedder Birgitte. 



Side 2 

Der var ca. 1.350 medlemmer i IFA inden coronaen lukkede Danmark ned i marts 2020. Nu har vi ca. 850 medlemmer.  Vi har tabt 

500 medlemmer!! 

Bestyrelsen er optimister og ser positivt på fremtiden for IFA. Vi tror mange igen vil vende tilbage til vores aktiviteter 

Alle de kendte aktiviteter igennem hele ugen fortsætter fremover. Vores dygtige instruktører fortsætter og det er vigtigt. 

Vi har pt. aktiviteter i Parkhallen, Pulzion (KFUM hallen), Arena Syd, Slotssøbadet, Kongeåbadet, i Hejls. 

Vi skal hele tiden have for øje at forny os. Vi vil gerne tilbyde ukrainske flygtninge gratis deltagelse i en kortere periode. 

Det sociale er også i højsædet i IFA. Den 25 april har vi medlemsmøde med Penta Advokaterne Den 25 maj er der tur til 

Cirkusrevyen 

Den 31. maj er der Ø-tur til Rømø og Sild I uge 25 er der gå/cykeltur omkring Horsens Fjord 

Vi har nogle dygtige instruktører, som bestyrelsen og medlemmerne er glade for. En stor tak til instruktørerne og Charlotte på 

kontoret for jeres indsats. 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde. 

Der var ingen kommentar ellers spørgsmål til beretningen – som blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 

Poul Erik Buchhave: Regnskabet 2021 blev udleveret til de fremmødte, og gennemgået.  

Resultatet viser et underskud på 112.000 kr. – Corona-kompensationen på over 400.000 kr. tilsammen i 

2020/2021 gør at foreningen har klaret et par hårde Corona år med et acceptabelt resultat. 

Lønninger, sociale omkostninger, administrative omkostninger er faldet – og der strammes løbende op. 

Kommunen giver ikke længere tilskud, vi er nu en folkeoplysende forening og har i den forbindelse 

besparelse på vores haltimer. 

Egenkapitalen er faldet – men alt i alt har vi klaret os. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Hvorfor er der ikke tilskud fra kommunen længere?   

Poul Erik Buchhave & Bent Ginnerskov, oplyser at der er tale om en kommunal beslutning, som vi 

tidligere har forsøgt omstødt. Det omhandler blandt andet foreningens medlemsantal og er ligeledes et 

spørgsmål om aldersfordelingen af foreningens medlemmer, foreninger med børn og unge har lettere 

ved at være tilskudsberettiget. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Hvordan kan vi overleve uden kompensation fremadrettet? 

Bestyrelsen oplyser, at vi kommer ind på det under gennemgang af næste punkt. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Et medlem oplyser at være i anden forening i Kolding Kommune, hvor der er 

ca. 40 medlemmer – hvor der opnås tilskud, kan derfor ikke forstå hvorfor IFA ikke kan opnå dette? 

Bestyrelsen oplyser hertil, at de ikke kender forklaringen – men kan høre der er generel interesse for at 

vi tager spørgsmålet op igen i bestyrelsesarbejdet. 

Regnskabet blev derpå godkendt. 

 

5. Vedtagelse af handleplan og budget 

Poul Erik Buchhave:  Med et fald på 60.000 på indtægtssiden, der fortrinsvis skyldes fald i antal af 

medlemmer - indeholder handleplan tiltag for vækst af medlemmer. 

Budget 2022 er beregnet ud fra 850 medlemmer i forår 22 - og 950 medlemmer i efteråret 22. 



Side 3 

Såfremt dette opnås, vil vi kunne forvente at årets resultat vil blive omkring 132.000 kr. i underskud. 

Da vi allerede har været inde og tilrette udgifterne til administration, halleje og undervisning, er 

medlemstilgang det der skal handles på. 

Det er glædeligt at have en egenkapital – men ikke en brugbar løsning på den lange bane. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Kunne man forestille sig at kommunen kunne give os gratis halleje? 

Bent Ginnerskov svarer hertil, at vi i forbindelse med frafald af kommunalt tilskud – fik gennemført at 

blive folkeoplysende forening, dette har givet os de lave halleje priser, og det vil være tvivlsomt at 

kommunen vil kunne gøre yderligere for os på nuværende. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Der er tiltrådt ny Borgmester, kunne det give en ny mulighed? 

Dirigenten noterer, at der er et generelt ønske til bestyrelsen om at tage en ny kontakt om tilskud til 

Kolding Kommune. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Rejseforsikring til instruktører virker dyr? 

Poul Erik Buchhave, svarer at der i budgetposten både er Sundhedsforsikring og rejseforsikring 

indeholdt, sundhedsforsikringen udgør hovedparten af posten. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Hvorfor har folk meldt sig ud? 

Bestyrelsen ved ikke hvorfor. 

Et medlem oplyser at have forstået, at mange vil komme tilbage efter sommerferien, nu hvor Covid-19 

er overstået for vinteren. Tidligere medlemmer har udtrykt at de ikke ville betale og deltage i endnu et 

usikkert Corona forår. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Hvem er vores sponsorer? 

Bestyrelsen henviser til hjemmesiden, hvor alle sponsorer har reklame, og står anført. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  15-20 badmintonspillere har udmeldt sig Ifa – da de spiller i KFUM regi, der 

er noget billigere, endda samme baner!? 

Bestyrelsen er opmærksom på problematikken – men må henholde sig til den beslutning der er taget 

for kontingentstrukturen i Ifa. 

I forbindelse med HANDLINGSPLAN – tænker bestyrelsen, at vi skal sikre hvordan vi kommer igennem 

på den lange bane – som økonomien er nu, vil vi kunne overleve 7,5 år endnu som Idræt For Alle. Derfor 

er det nu vi skal forholde os til hvad vi gør. 

På den korte bane: 

Holde fast i vores udbud af hold, sociale arrangementer, og rejser – i år har der været god tilslutning til 

alle vores udbudte arrangementer. 

Bestyrelsen vil holde fokus på økonomien. 

Hvordan øger vi medlemstallet – hvad vil medlemmerne gerne have? 

KOMMENTAR FRA SALEN: Cykelture torsdag, er blevet nedlagt – der er en del medlemmer der af den 

årsag har valgt at udmelde sig! 

Bestyrelsen opfordrer ALLE til at hjælpe Ifa, kom med de gode ideer! – Så bliver vi bedre, og styrker 

økonomien. I medlemmer er de bedste til at sprede budskabet – om en gratis prøvetime… Tænk hvis vi 

kunne blive så mange at vi kan nedsætte kontingentet! 



Side 4 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Hvor er alle de unge, arbejdssøgende og hjemmegående der var hos IFA 

engang? 

Vi kan blot konstatere, at udviklingen har gjort os til en forening med medlemmer hovedsaligt i 

aldersgruppen over 60 år. 

Bestyrelsen mener, det kan blive nødvendigt at nedlægge hold med få deltagere – såfremt vi ikke får 

vendt medlemssituationen. Man er i den forbindelse meget opmærksom på, at der er tale om en ond 

spiral – hvis man ikke har det brede aktivitetsudbud. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Hvad er et lille deltagerantal? 

Det har bestyrelsen ikke sat tal på. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Det er vel håbløst at få flere ind om dagen der er yngre – og 60+ tager rigtig 

mange af vores medlems målgruppe!? 

Ja, vi er presset – og har lavet en vedtægtsændring sidste år – der giver mulighed for at tilbyde 

aktiviteter – også i aftentimerne. Der er dog ikke nogen aktuelle planer om at benytte dette lige nu. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Flere medlemmer? – Er der luft hos vores instruktører, har de tid til at 

oprette flere hold? 

Bestyrelsen oplyser, at dette er en hårfin balance; Vi opretter hold, såfremt medlemstallet går kraftigt 

op. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Stavgængerne, blev pålagt ekstra kontingent, til trods for de går uden 

instruktør, de kan jo gå selv – så de kan jo også finde på at udmelde sig? 

Bestyrelsen henviser til den beslutning der blev taget – om en fælles fair kontingentstruktur! 

KOMMENTAR FRA SALEN: At pålægge disse hold 50,- kr. virker som griskhed fra bestyrelsens side – 

den bør skrottes. 

Poul Erik Buchhave, understreger at det er en beslutning der er taget – for at alle skal betale til 

fællesskabet. 

KOMMENTAR FRA SALEN: Som aktiv stavgænger, betaler jeg gerne de 50,- kr. til gavn for det sociale vi 

har i IFA. 

 

God debat! Handleplan og budget godkendes. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

7. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen har besluttet at indstille til behandling af kontingent regulering – gældende fra 2023.  

Grundet den usikker verdenssituation med stigende priser overalt indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, 

at grundkontingentet stiger pr. 1 januar 2023 med 25 kr. Fra 650 kr. til 675 kr.  Svarende til 1 kr. pr uge. Til den 

tid har kontingentet været uændret i 18 måneder. 

SPØRGSMÅL FRA SALEN:  Skal vi ikke tage 2 kr. i stedet og runde op til 50,- stigning? 
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Dette skal vi stemme om – der er enighed om afstemning ved håndsoprækning! 

Forslag: 

SKAL VI FORHØJE GRUND-KONTINGENTET MED 50,- PR. 01.01.2023? 

22 stemmer JA 

30 stemmer NEJ 

Forslaget er hermed nedstemt! 

 

Forslag: 

SKAL VI FØLGE BESTYRELSENS OPRINDELIGE FORSLAG – OG FORHØJE GRUNDKONTINGENTET 

MED 25,- KR. PR. 01.01.2023? 

48 stemmer JA 

Forslaget er hermed vedtaget. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsesmedlem Poul Erik Buchhave - på valg (modtager genvalg). 

GENVALGT 

Bestyrelsesmedlem Kai Kjær - på valg (modtager genvalg). 

GENVALGT 

Suppleant Lars Ljungmann - på valg (modtager genvalg). 

GENVALGT 

Suppleant Vagn Pedersen - på valg (modtager genvalg). 

GENVALGT 

 

9. Valg af revisor og suppleant 

Revisor Sv. Aage Laursen - på valg (modtager genvalg). 

GENVALGT 

Revisorsuppleant Peter Giødesen - på valg (modtager genvalg). 

GENVALGT 

 

10. Eventuelt 

Ingen yderligere spørgsmål eller kommentar. 

 

Generalforsamlingen kunne derpå hæves kl. 20.20  

Tak for god ro og orden. 
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Underskrifter dato _________________________________________ 

 

____________________________ 

Formand 

 

____________________________            ____________________________ 

Dirigent                                           Referent 

 

 

 

 


