
Formandens skriftlige beretning 2019/2020 

Sæsonen 2019/2020 blev på mange måder en helt anderledes sæson. 
Den første halvdel af sæsonen, var som den plejer at være, men så kom 2020 og Coronaen! 
Det lykkedes os at få Ung Cup til Parkhallen i begyndelsen af 2020. Det havde vi ellers næsten opgivet. 
Til gengæld måtte vi opgive at afholde en familiedag, der ellers var i støbeskeen. Vi turde ikke på grund af Corona. 

IFA er stadig en del af dagligdagen i Parkhallen, og vi nyder at dele hus med dem. 
Foreningen er desværre blevet hårdt ramt af Cporanaen, og da den også har mistet det kommunale tilskud, bliver 
det en økonomisk hård tid, den går i møde. 
Vi kan kun håbe på, at IFA kommer hel ud på den anden side af denne krise. 

Slotssø-stafetten og Julemærke-marchen er stadig de 2 store arrangementer, der bliver lavet af Kolding Firma Idræt i 
samarbejde med Kolding KFUM.  
Desværre måtte stafetten aflyses her i 2020 – igen på grund af Corona. 
Vi er meget spændt på, om det kan lade sig gøre, at gennemføre julemærkemarchen. Netop marchen giver et pænt 
tilskud til julemærkehjemmene hvert år, så det vil nærmest være lidt af en katastrofe, hvis det ikke kan lade sig gøre. 

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

Formand: Svend Bjørnbak (KFI) 
Næstformand: Herbert Skovsby (KH) 
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. 

Desværre har den økonomisk-anspændte situation i IFA gjort, at de har opsagt deres aftale med KFI ok kontorhold. 
Dette har bevirket, at vi måtte opsige Charlotte, der ellers har styret vores fælles kontor på en rigtig god måde. 
Hvad fremtiden bringer, er det for tidligt at sige noget om, da vi først lige har fået beskeden og derfor ikke har nået 
at lægge en endelig plan endnu. 

Firmaidrætten lægger hvert år op til, at der, på samme dag som skolerne afholder deres motionsdag, også afholdes 
motionsdag på arbejdspladserne. 
Vi opfordrer hvert år firmaerne i vores område til at deltage, og i år havde Dan desuden fået en god kontakt til 
Kolding Kommune om at deltage. Desværre blev arrangementet afløst af en digital løsning, da corona også her satte 
nye grænser. 

Det er ved at være tydeligt, at vi har haft 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. 
Desværre har Leif valgt at stoppe som ”Webmaster”, og vi har derfor brug for en ny på posten.  

Måske var det noget for dig? 

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. 

 

 

 



 

 

 


