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Formandens beretning 2020/2021
Årets gang
Lige som sidste sæson, blev også sæsonen 2020/2021 meget præget af Coronaen.
Fodbold kom slet ikke i gang, Speedbike kørte med nedsat deltagelse og sæsonen var knap
nok kommet i gang, før alt måtte lukkes ned. Dette galt også bowling, der valgte at stoppe
at stoppe turneringen for så at genoptage den i 2021.
Heldigvis kom petanque i gang med kun lidt forsinkelse i foråret 2021, så lidt normalitet
kom da tilbage sidst på sæsonen.
Også badminton fik lov til at køre en del af sæsonen, bare med større krav til afstand.
Ifa
IFA er stadig en del af dagligdagen i Parkhallen, og vi er glade for at dele hus med dem.
Foreningen var desværre hårdt ramt af Cporanaen på medlemssiden, men heldigvis fik de
en del hjælp fra støtteordningerne.
Det ser derfor ud til, at IFA kommer hel ud på den anden side af denne krise.
Stævner/arrangementer
Slotssø-stafetten og Julemærke-marchen er stadig de 2 store arrangementer, der bliver lavet af Kolding Firma Idræt i samarbejde med Kolding KFUM.
Begge dele var jo desværre aflyst i 2020 på grund af Coronaen, men i år er de heldigvis
kommet tilbage
Parkhallen
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)
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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 – Kontor
Sidste år måtte vi meddele, at vi desværre havde været nødt til at afskedige vores kontordame Charlotte på grund af nedskæringer i IFA.
Heldigvis lykkedes det at finde en ordning, så Charlotte kunne ansættes igen med færre timer om ugen.
Det har gjort, at man ikke længere kan træffe Charlotte på kontoret hver dag, og er der
brug for at tale med hende, vil det derfor være nødvendigt at lave en aftale pr. telefon i god
tid.
Arbejdspladsernes motionsuge
Firmaidrætten lægger hvert år op til, at der, på samme dag som skolerne afholder deres
motionsdag, også afholdes motionsdag på arbejdspladserne. I år er der afsat en hel uge til
formålet.
Vi har heldigvis også firmaer i vores område, der deltager.
I denne sammenhæng er vi begyndt at få firmaer ind, der dyrker idræt sammen i nogle af
de ledige timer i Parkhallen – godt for os og godt for Parkhallen.
Hjemmesiden
Vi kæmper stadig lidt med at få hjemmesiden til at fungere optimalt, men jeg håber, der er
ved at komme styr på tingene.
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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Petanqueudvalget’s årsberetning 2020/2021
Sæsonen blev som sædvanligt spillet i Seest Idrætspark, kun en smule forsinket.
Vi valgte også i år at optegne baner hver gang, så vi på denne måde hele tiden kunne indrette området efter de eksisterende restriktioner.
Efteråret 2020 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
har efterhånden vundet turneringen mange gange, at ingen rigtig har tal på
det. Det må snart være et jubilæum.
Åbent stævne i 2020 blev igen et godt og hyggeligt stævne med besøg af spillere fra Fredericia og Middelfart. Normalt lave vi mad til spillerne ved dette
stævne, men også her havde Coronaen noget at skulle have sagt. Vi turde ikke
binde an med det.
Vi havde spillere med til stævne i Middelfart og i Fredericia.
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. Petanquevalget
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