
Formandens beretning 2018/2019 

Sæsonen 2018/2019 har på mange måder været en udfordrende og spændende sæson. 

Det blev sæsonen, hvor vi forsøgte at starte nogle nye tiltag, hvoraf nogle ikke er sat endeligt i gang. Det 
skulle dog gerne ske inden for kort tid. 

Det blev også sæsonen, hvor IFA endeligt blev udskilt fra KFI.  

IFA 
IFA er nu en selvstændig forening med egen bestyrelse. 

Den stiftende generalforsamling fandt sted i januar, og de første mange måneder blev der afholdt møder 
hver 14.dag.  

Lige før sommerferien måtte bestyrelsen dog sande, at den på grund af for forskellige holdninger blandt 
bestyrelsesmedlemmerne ikke kunne fortsætte. Der blev derfor indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling, der blev afholdt i slutningen af september. 

Den nye bestyrelse er nu gået i gang med arbejdet, og associeringsaftalen mellem IFA og DFIF er 
underskrevet. 

Aftalen gør samarbejdet mellem IFA og KFI noget nemmere, da vi stadig deler en del materialer samt 
kontor og kontorhjælp. 

Jeg vil da også lige benytte denne mulighed for at takke de dygtige instruktører fra IFA for det gode 
arbejde gennem alle de år, IFA kørte direkte under Kolding Firma Idræt. Jeg er sikker på, det kommer til 
at fortsætte langt ud i fremtiden. 

Større arrangementer 
Slotssø-stafetten og Julemærke-marchen er stadig de 2 store arrangementer, der bliver lavet af Kolding 
Firma Idræt i samarbejde med Kolding KFUM.  

Der var i år 100 deltagende hold med ved Slotssø-stafetten, og vi er da lidt spændt på, om der kommer 
flere ved jubilæums-løbet næste år. 

Parkhallen 
Parkhallen er en selvejende institution, hvor KH og KFI sammen danner bestyrelsen. I år ser den således 
ud: 

Formand: Svend Bjørnbak (KFI) 
Kasserer: Jørn Godt (KFI) 
Sekretær: Bent Ginnerskov Jensen (KH) 
Bestyrelse: Hans Christian Jørgensen (KFI) 
Bestyrelse: Kurt Bryhl (KH) 

Der er gode og rene forhold i såvel hal som cafeteria, hvilket også ses på den elite smiley, som cafeteriet 
har fået tildelt. 

Der skal her derfor også være plads til at takke hallens personale for det gode arbejde, der hvert år 
lægges i hallen. Både i det daglige arbejde og ved større arrangementer. 



Økonomi 
Økonomisk set, kører KFI lige præcis rundt. 

Som regnskabet viser, er der i år et lille underskud, men da dette alene skyldes underskuddet i IFA, 
påvirker det os ikke direkte. 

Dette er desuden det sidste regnskab, hvor vi skal have tallene fra IFA med. 

Hjemmeside og Facebook 
Det er ved at være tydeligt, at vi har Leif til at tage sig af hjemmesiden og Facebook. 

Det har bevirket, at der ikke længere ligger gamle ting og fylder eller skaber forvirring. Det har også gjort, 
at vi hurtigere får ting lagt ud. 

Vi vil gerne oprette en fast plads i bestyrelsen til denne rolle, og derfor er der i år under valg et punkt, 
der hedder ”Webmaster” 

Inden for kort tid, vil IFA få deres egen hjemmeside, og dermed ikke længere høre til på vores side. 

Afrunding 
Til sidst i min skriftlige beretning vil jeg gerne takke bestyrelsen og alle udvalgene for det store arbejde, 
de har ydet hen over året. En forening er aldrig mere end deres frivillige, så uden jer – ingen Kolding 
Firma Idræt. Jeg ser frem til samarbejdet det i fremtiden. 
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