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FORMANDENS 
årsberetning for 2014-15 

 

I år er der ikke ret meget at berette om, da det har været et ret roligt år,  

og alle de andre udvalg jo beretter, om hvordan året er gået for dem. 

 

Vi er endelig blevet færdig med vores navneændring, og de sidste brikker er faldet på 

plads.  

På kontoret er der indført MobilePay efter meget tovtrækkeri med vores bank. Det er 

ikke til at forstå, at der skal bruges så meget tid. Men heldigvis har vi en rigtig god 

kontordame, som ikke bare tager det første tilbud som det bedste. Vi har også Swift, 

så i dag er vi rigtig godt med på service-siden.  

De fleste ikke går jo ikke rundt med kontanter på sig. 

 

Fiberbanen kom desværre heller ikke ordentligt i gang i år, men det er også et problem 

hos de andre foreninger, som har fået sådan en bane.  

Jeg håber på, vi kan få det til at virke bedre næste år. 

 

Jeg kan fortælle at Idræt For Alle, stadigvæk bare køre der ud af. De har ansat en ny 

instruktør, som arbejder meget med  ryg- og styrketræning. Der er mange spændende 

ting på deres program, som kan ses på deres og vores hjemmeside. De laver også rejser 

og på sidste rejse var de ca. 140 personer afsted. Der er også rejser til Norge om vin-

teren for at stå på ski. 

 

Vi ansøgte vores støtteforening om 30.000,00 Kr. til ny beklædning af udvalgsmedlem-

mer og nye Beach flag, som kan sættes op ved vores arrangementer. Støtte foreningen 

bevilligede pengene, og projektet er sat i gang. Jeg vil nok engang på foreningens vegne 

sige tak for jeres hjælp. Støtteforeningen afholder banko hver fredag aften i banko-

centret på hjørnet af Haderslevvej og Sydbanegade. Jeg vil gerne opfordre til at delta-

ge i deres bankospil med mange flotte præmier. 

 

Vi blev spurgt af halbestyrelsen, om vi ville være med til at udvide hallen med nye loka-

ler. Projektet blev forelagt bestyrelsen, og vi blev enige om at give halbestyrelsen lov 

til at arbejde videre med projektet.  

Det har været spændende at deltage i, for der har jo været et par knaster på vejen, 

som formanden for hallen har taklet rigtigt godt. Der skal fra foreningen lyde en stor 

tak til Svend Bjørnbak, som er hallens formand. 
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Om forbundet kan siges, at der er ansat mange nye sælgere. De sælger mest forbun-

dets produkter.  

Forbindelsen forbund og forening er ikke rigtigt kommet på plads endnu, men det vil bli-

ve taget op på næste repræsentantskabsmøde. For jeg mener, at det ikke kan være rig-

tigt, at når de er i vores område, ikke tager vores produkter med. 

 

Til sidst vil jeg sige tak til alle udvalgsmedlemmer og  bestyrelsesmedlemmer. Tak for 

jeres store arbejde, som I  udfører for foreningen. Uden jeres arbejde ville der ikke 

være nogen forening. 

 

Jeg vil til sidst sige tak til Birthe som klarer det praktiske arbejde  i foreningen, hvad 

angår udsendelse af post, opkrævning af kontingent og meget andet. Uden hende ville vi 

være skidt stillet. 

H C Jørgensen. 

 

 

Beretning for  

  

 

Sæson 2014-2015 

 

Det har igen været en sæson med masser af udlejede baner, men stadig ikke med en 

belægning på 100%, det ville være dejligt hvis vi kunne klare det.  

Det har været en sæson uden stævner. Udvalget synes,  at det er ærgerligt, 

for ud over at træne sammen med kollegaerne, kunne det jo være interessant  

at udfordre spillere fra andre firmaer.  
 

Generelt må vi sige, at det har været en stille og roligt sæson, hvor noget af det mest 

ophidsende har været at minde om at tage banerne ned igen, når der ikke kommer  

nogen og overtager banen. 

Det er til en hver tid muligt at bestille en bane mere, ledige baner kan ses på  

hjemmesiden. 

 

Udvalget vil inden jul komme ud og besøge på spillestedet for at høre om I mangler  

noget. Samtidig vil afstemme om alle er registreret medlem af  

Kolding Firma Idræt. Vi skal gerne have jer registreret som medlem i badminton  

afdelingen.  
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Med et medlemskort kan deltage i alle aktiviteter i Kolding Firma Idræt,  

men for at få aktivitetstilskud fra Forbundet skal I være med på de enkelte aktiviteter. 

 

Har du et tip til en aktivitet,  som vi skal prøve så giv lyd til Kontoret. 

 

Tak for en god sæson 

Badmintonudvalget. 

Beretning for sæsonen 2014/2015  
 

Sæsonen 2014/15 Der var 88 hold tilmeldt der blev fordelt i 11 rækker,  

Superligaen til serie 10. Resultaterne for indeværende sæson kan ses løbende på vores 

hjemmeside. Banerne kørte næsten perfekte, så sæsonen blev godt afviklet. Billeder fra 

alle rækker kan ses under bowling – billeder. 

Første weekend i november afholdte vi det traditionsrige Åben bymesterskab, der var 

god tilslutning 38 hold og 103 individuelle, de 2 spillere der kun-

ne kalde sig bymestre i Kolding Firmaidræt bowling blev Ulla 

Bram VBS og Michael Gotthardsen SPX Flow Technologi Dan-

mark.  Øvrige resultater kan ses på hjemmesiden under bowling – 

åben bymesterskab. 

Weekenden i uge 8 står på Spar Nord Cup. 

154 spillere dystede om de eftertragtede 128 pladser der går 

videre til søndagens cup spil, hele weekenden forgik med højt spil og hyggelig stemning. 

Det var igen lykkes for udvalget at indsamle flotte præmier,  en stor tak til alle firmaer 

der bidrager dertil, for uden dem ingen stævne. 

Vi takker også Spar Nord for at de vil lægge navn og sponsering til. 

De sidste 4 spillere der dystede i finale spillet var Geoffrey Ankerbo HDS, Linda Larsen 

Isover, Søren Jespersen KIF Drift og Mark Bonde Danfoss. 

Den endelige vinder blev Mark Bonde Danfoss. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle Jer, som møder op når vi afholder spilleaftener og 

stævner, til personalet i Koldinghallerne og mekanikkerne. En stor tak til Birthe på konto-

ret og den største tak skal lyde til bowlingudvalget, for jeres store frivillige indsats i en 

lang sæson, ved stævner og for at resultater også kommer på hjemmesiden. 

Med bowling hilsen 

Formand Lone Thielsen 
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Årsberetning 2013-14 

 

Det har været et godt år indenfor fodbold. Ved vores indendørs turnering var der så 

mange hold tilmeldt, at vi begyndte at få problemer med at aftenerne blev for lange, 

da det jo er hverdags aftener vi spiller, er det ikke altid så praktisk at slutte turne-

ringen kl. 23:30. Dog har alle spillere været i godt humør, og de har også givet udtryk 

for at det ikke har gjort så meget, dog vil det være bedst at slutte omkring kl. 22:30 

senest. 

Så derfor har jeg planlagt fodbold aftenernes spilletider bedre i år. 

 

Vores udendørs turnering var også en god omgang, dog vil der blive fokuseret mere på 

udendørs fodbold igen næste år, da jeg gerne ønsker at der kommer flere hold til, så 

det kan blive en rigtig god og spændende turnering. Det er jo altid sjovere med flere 

hold, da turneringen så bliver meget mere udfordrende. 

 

Vores kollegabold bane har det desværre ikke været muligt at få startet en turne-

ring på i år, da der kun var et hold tilmeldt.  

Derfor prøvede bestyrelsen at arrangere nogle prøve aftener, hvor man kunne komme 

og spille uden at være tilmeldt, eller være tilknyttet firmaidrætten. 

Der var et enkelt hold, som valgte at dukke op, desværre var 1 hold ikke nok til at af-

holde turneringen, men vi vil prøve med samme koncept, her til foråret. 

 

Jeg vil gerne opfordre folk til at komme ind i fodboldudvalget, da det lige pt. 

kun består af mig. 

Så kom frisk – det er hyggeligt at være med til, og man får mange gode og sjove 

stunder ved fodbold aftenerne. 

 

Med venlig hilsen 

Christoffer Hahn Bülov 
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Motionsudvalgets årsberetning 2014-15 

 

Slotssøstafetten 

Motionsudvalgets største arrangement er Slotssøstafetten. 

Som navnet antyder er Slotssøstafetten et stafetløb for 5-personers hold. 

Holdenes deltagere skal hver tilbagelægge en omgang på ruten - omkring Slotssøen i 

Kolding - med start og mål på plænen bag SlotssøBadet i Hospitalsgade. 

Løbet har siden 1981 været afviklet den 4. onsdag i august, og har alle årene været ar-

rangeret i samarbejde med Kolding KFUM Atletik. 

Den 27. august 2014 afviklede vi for 34. gang Slotssøstafetten. 

Siden 2012 har Slotssøstafetten haft Arbejdernes Landsbank som ”hovedsponsor”. 

I mange år mente vi, at deltagerantallet på 126 hold i 1991 var ”umulig” at overgå. Men i 

2009 blev den gamle deltagerrekord imidlertid slået, da der deltog 135 hold, 

I 2013 fik deltagerrekorden et ordentligt ”hak opad” - med 169 hold. 

Interessen for at deltage i Slotssøstafetten viste sig være steget yderligere i 2014. 

Da løbet blev afviklet var 197 stafethold - NY REKORD - klar ved startstedet, da 

borgmester Jørn Pedersen affyrede startskuddet. 

Til 2014-udgaven af Slotssøstafetten var sponsorerne igen gavmilde, og havde udsat en 

række præmier - bl.a. 1000 kr. fra Arbejdernes Landsbank - til de bedste og sjoveste 

udklædte hold. 

Dette er en god tradition, som gør løbet til en festlig ”Kolding-begivenhed”, for både 

deltagerne, og de mange tilskuere der overværer løbet. 

Der var også præmier til hurtigste hold og hurtigste kvindehold. 

Derudover var der udsat spurtpræmier, og præmier der blev fordelt ved lodtrækning 

på startnumrene. 

Desuden var der sodavand/øl og frugt til alle deltagerne. 

Ny deltagerrekord i 2015 ? 

Det store antal deltagere i 2014 bevirkede, at der var rigtig meget trængsel på plænen 

bag SlotssøBadet. Ved 2014-udgaven af løbet var det nødvendigt, at ændre på af-

mærkning af løbebaner, skifteområde m.v. 

Med den store deltagelse i 2014 viste det sig, at ”smertegrænsen” for afvikling af lø-

bet på den traditionelle og ”intime” rute omkring Slotssøen - og i start- og målområdet 

ved SlotssøBadet - var nået. 

For fremtiden ser vi os nødsaget til, at begrænse deltagerantallet til 200 hold (dvs. 

1.000 personer). 

Ved Slotssøstafetten 2015 - der foregik onsdag den 26. august – var det ikke nødven-

digt at begrænse deltagelsen. Om det var vores udmelding om begrænsningen i delta-

gertallet, der betød at ”kun” 151 hold var klar til start, vides ikke. Men den omstændig-

hed, at arrangørerne af den landsdækkende DHL-stafet – for første gang havde valgt 

at afvikle en afdeling af deres stafetløb i Sydjylland (Aabenraa) – samme dag som vo-

res Slotssøstafet, betød at en del af vores ”normale” deltagere valget at prøve 

DHL-stafetten i Aabenraa. 

Slotssøstafetten 2016 afvikles onsdag den 24. august. 
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Motion  

Julemærkemarchen 

Motionsudvalget har - i samarbejde med Kolding KFUM Atletik - været lokal arrangør 

af den landsdækkende Julemærkemarch siden 2006. 

Marchen - hvor deltagerne mod betaling - kan vælge en gåtur på 5 eller 10 km, afvikles 

altid første søndag i december. 

I 2014 var marchdatoen derfor den 7. december - og som siden 2011 - med start ved 

Hotel Koldingfjord. 

Bygningerne, der i dag huser hotellet, blev i 1911 opført som Danmarks første  

Julemærke-sanatorium for tuberkuloseramte børn. 

Overskuddet fra marchen tilfalder Julemærkefonden, der står for driften af de 4  

Jule-mærkehjem i Danmark, hvor børn der har det svært i hverdagen kan tilbringe en 

periode væk fra den hverdag, der - bl.a. på grund af mobning, problemer i hjemmet 

o.lign.- gør dagligdagen vanskelig for børnene. 

Der har siden 2006 været en stigende deltagelse i marchen i Kolding - og dermed også 

et stigende beløb - til julemærkehjemmene. 

Ved ”vor debut” i 2006 deltog 65 personer i arrangementet. I 2014 var der - trods 

dårligt vejr (slud og regn) - 240 deltagere. 14 mere end i 2013. 

Efter Julemærkemarchen 2014 kunne vi aflevere et overskud på 12.515 kr. til  

Julemærke-fonden. 

 

Julemærkeløbet 

I forbindelse med den igangværende lokale indsamling af midler til etablering og de 

første års drift af Danmarks 5. Julemærkehjem i Kolding, havde vi besluttet at afvikle 

et lokalt Julemærkeløb, hvor overskuddet skulle tilfalde den lokale indsamling. Jule-

mærkeløbet blev afviklet - samtidig med Julemærkemarchen – med start kl. 11.00 fra 

Hotel Koldingfjords på de samme ruter (5 eller 10 km) som Julemærkemarchen. 

På grund af problemer med ”at markere” Julemærkeløbet i pressen – og det dårlige 

vejr  –  var der kun 30 deltagere i Julemærkeløbet 2014. Dette betød at der kun blev 

et beskedent overskud på 300 kr. til den lokale indsamling til et Julemærkehjem i  

Kolding. 

Julemærkemarchen og Julemærkeløbet 2015 foregår søndag den 6. december -  

med start mellem kl.10 og 11. Startstedet er igen i år ved Hotel Koldingfjord 

 

I skrivende stund er motionsudvalget - i samarbejde med petanqueudvalget – i gang 

med at starte en ny aktivitet: BOWLS. 

BOWLS er en mellemting mellem curling og petanque, og spilles indendørs på et 13 x 2 

m tæppe. 

 

Tak til vore sponsorer og de mange hjælpere, der møder op giver ”et nap” med ved vore 

arrangementer. 

 

Motionsudvalget 

Svend Bjørnbak, formand. 
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Petanque’s årsberetning 2014/2015 
 

 

Sæsonen 2014/15 blev også i år spillet i Seest Idrætspark. 

  

Efteråret 2014 blev vinderne for årets turnering fundet. Det blev igen Team BE 

(Benny og Egil), der dermed sætter sig godt og grundigt på 1.pladsen. De bliver svære 

at slå.  

 

Åbent stævne i 2014 blev som sædvanligt et godt og hyggeligt stævne med besøg af 

spillere fra Fredericia og Middelfart. Det er desværre svært at tiltrække andre spil-

lere fra vores område.  

Disse 3 klubber er de eneste, der for alvor har aktive petanque-spillere. 

 

I foråret 15 blev der spillet SØK-stævne hos os, men der måtte vi desværre aflyse 

single og triple, da der ikke var deltagere nok. 

 

Vinterpetanque bliver igen i år spillet om søndagen.  

Vi starter med spillet kl. 13.00, når vejret og banerne tillader det.  

Første gang er 1. søndag efter efterårsferien.  

Alle medlemmer af KFI er velkomne til hyggestunderne, hvor vi hver gang sætter 

hold efter, hvem der kommer. 

 

Til sidst vil vi gerne takke vores sponsorer for præmier til vores afslutning, hjælpere 

for det store arbejde i løbet af sæsonen  

og spillerne for den gode stemning. 

 

 

Mvh. 

Petanqueudvalget 


