
Beretning fra Styrelsen 2018 
 
 

Vi skal da lige love for, at 2018 blev et travlt år. Fedt!! 
 
Det virker måske ikke helt velovervejet, når ordet travlt bliver kædet sammen med 

ordet fedt.  
Men set i lyset af mange af de foregående år, hvor der har været travlt uden et 

ordentligt økonomisk resultat, så blev 2018 et fedt år. 
Vi vendte et underskud på mere end 330.000 kr. i 2017 til et acceptabelt overskud i 
2018. 

 
 

Medlemskontingent 
2018 var også prøvelsens år for os alle. 
For vi stoppede jo med at opkræve medlemskontingent.  

Vi var særdeles spændte på, om medlemmerne tog ændringen til sig. Det gjorde de. 
Ikke en eneste klub stillede spørgsmål til beslutningen, selvom sæsonen var startet.  

De forventede/frygtede uhensigtsmæssigheder ved en omlægning blev elimineret fra 
starten, og alle var glade og tilfredse. 
Ændringerne skete af to grunde. For det første, var det med tiden blevet vanskeligere 

at forklare medlemmer, hvad medlemskontingentet gik til – der blev stillet urimeligt 
mange spørgsmål, og uanset hvad vi svarede, blev resultatet som regel sure 

medlemmer eller udmeldte klubber. 
For det andet, ville vi med ændringen og den større gennemsigtighed, gøre det lettere 

for folk at tilmelde sig vores turneringer. Dermed håber vi på flere medlemmer og i 
sidste ende en fremgang i de enkelte idrætsafdelinger. 
 

 
Firmaidræt Open 

Sikke en succes Firmaidræt OPEN (FO) 2018 blev.  
I den nuværende afviklingsform har der:  
• Aldrig deltaget så mange idrætsudøvere. 

• Aldrig været så mange deltagere til festen lørdag aften. 
• Aldrig har ÅFS fået så meget ros for et sportsarrangement 

 
MEN, vi skal på den igen i 2019, og det forpligter. Vi skal virkelig lægge os i selen og 
gøre det endnu bedre i 2019. Og det gør vi! 

Den sportslige afvikling stod ÅFS lederne for, men de fik hjælp. For vi havde idrætter 
med, som vi ikke længere har på programmet og dermed ikke selv kunne stå som 

ansvarlig for. Det var bl.a. håndbold, petanque og billard. 
Her fik vi hjælp af mange venner af ÅFS. Derfor skal der lyde en tak til Ebeltoft Firma 
Idræt for deres afvikling af petanque, BK Fluen for afviklingen af billard samt Egon 

Olesen fra Aalborg for afviklingen af håndbold. 
Rigtig mange opgaver blev udført til UG.  

Det var opsyn/indkvartering på Ellekærskolen, afvikling af festen samt øvrige 
aktiviteter. Ikke et eneste sted, svigtede de mange hænder. TAK! 
 

 
 



ÅFS Idrætter og aktiviteter 
 

Badminton er snart ikke længere en turneringsaktivitet i ÅFS! Sådan skrev Styrelsen 
for et år siden i.f.m. årets repræsentantskabsmøde. 
 

Og sker der ikke snart noget drastisk, får vi desværre ret meget hurtigere end frygtet. 
Kun 6 hold fra to klubber deltager i den igangværende turnering. Heldigvis er de 

tilmeldt den samme kategori, således der kan blive en turnering. Men det er trist og 
en ret skræmmende udvikling. 
For 10 år siden ”sad” badmintonafdelingen på 240 timers leje af alle seks baner. I 

denne sæson er der booket 25 timer på fire baner. Tallene taler sig eget tydelige 
sprog, og hvis der ikke snart er nogle badminton kyndige, eller bare nogen med viden 

og interesse, der gør noget ved sagen, er det kun et spørgsmål om tid, før det er slut.  
 
Bowling har igen i 2018-19 sæsonen haft et fald på 2 hold. Ja ja 2 hold ud af 30 går 

vel an. Men også her, må vi konstatere, at der de seneste 10 år har været et stort 
fald. Fra 66 hold i 2008-09 sæsonen til denne sæsons 28 hold. For slet ikke at nævne 

de næsten 100 hold i slut 90’erne. 
 
Dart havde i 2018 stor succes med afvikling af deres showdouble koncept. 

Der er dog aftalt, at vi fra sæsonstart skal have programsat 3 – 4 arrangementer hen 
over vinteren. Det køre for meget på ”nå vi må vel hellere finde en dato” modellen.  

Af hensyn til den overordnede planlægning af arrangementerne og den generelle 
udlejning af centret, er det en nødvendighed, at vi får lidt mere struktur på de 
fremragende showdoubler. 

 
Floorball køre fast med et herremotionshold mandag aften efter fodboldturneringen. 

Det går rigtig godt. Antallet af deltagere ligger nogenlunde fast på 12 – 13 pers., men 
det ville af flere grunde være dejligt med 5 – 8 pers. mere. Sårbarheden ved skader 

og anden frafald minimeres, og så ville det jo ikke gøre noget, hvis floorball leverede 
et bedre økonomisk resultat. 
 

Fodbold var det store spørgsmålstegn ved omlægningen af kontingenterne. Ville 
klubberne/spillerne misforstå stigningen og droppe fodbolden?  

Men frygten blev elimineret allerede da udendørssæsonen gik i gang. 70 hold meldte 
sig under fanerne – to flere end i 2017.  
Og for første gang i mange år – hvis nogensinde – oprettede vi en venteliste. Denne 

blev sat i gang lige før sommerferien og bestod af 4 hold. 
Men skræmmende er det, når vi ser på, hvor stor udskiftningen er hvert år. I år 

tjekkede vi så efter, og næsten 40 % af udendørsholdene blev skiftet ud. 
Man kan jo ikke lade være med at tænke to scenarier i samme åndedrag. Hvad nu 
hvis de mange hold, der ikke tilmeldte sig, havde været med alligevel, ja så havde der 

været 100 hold tilmeldt. Omvendt havde det været en økonomisk katastrofe, hvis det 
modsatte var sket. 

På trods af fremgang, skal vi også her bare gå 10 år tilbage for at se helt andre tal. 
Her var der ikke færre end 142 hold tilmeldt, altså dobbelt op. 
 

Indendørstilmeldingerne skuffede heller ikke. Seks flere hold end i foregående sæson 
må siges at være tilfredsstillende. Men også her mærkes en nedgang fra 78 hold i 

2010 til 46 hold i denne sæson.  
 



Med få justeringer på årets møde med dommerklubben, fortsætter aftalen som 
begyndte med udendørssæsonen.  

Det er stadig en bedre aftale for ÅFS end de foregående år. Men der skal tilfalde 
dommerklubben en kompensation for de mange aflyste kampe, hvor en dommer skal 
køre for blot at dømme en enkelt kamp. 

 
Skydning er fortsat at betegne som ikke eksisterende, og det er trist. 

Et usædvanligt pinligt langt forløb hvor kommunale instanser er for sløve, er MÅSKE 
ved at nærme sig sin afslutning. 
I skrivende stund mangler politiets godkendelse, indkøb og opsætning af hæve/sænke 

borde, maling af vægge, udskiftning af gulvtæppe og rengøring. 
Og så lige det vigtigste – skytterne. Der ligger en stor opgave foran skydeudvalget og 

vi andre, i at få skytterne tilbage til ÅFS. 
 
Volleyball melder om status Quo med hensyn til antallet af hold (18 hold) dog med 

en enkelt udskiftning mellem to klubber.  
Der mangler dog stadig et udvalg og ikke mindst en ny formand. 

For nu at blive ved sammenligningstal som hos de andre idrætter, så havde volleyball 
ikke mindre end 28 hold for 10 år siden og 45 hold tilbage i 90’erne. 
 

Når vi nu tillader os, i dette års beretning, at trække ”gamle dage” frem, så hænger 
det sammen med, at vi ikke kan blive ved med at sige, ”det er bare to mistede hold” 

for en dag, er det de sidste to hold. 
Der er sikkert ingen af vores idrætsledere, for slet ikke at nævne vores 
forbundsledelse og konsulenter, der er uenige med Styrelsen i, at det er et problem. 

Men gør vi noget ved det? Gør vi nok, før det er for sent? 
Styrelsen i ÅFS vil gerne, at mange flere samler kræfterne om de faldne aktivitetstal. 

Det gælder også vores medlemmer – vi har alle en forpligtelse, også dig der læser 
dette! 

Set i bakspejlet har vi de senere år sagt farvel til en del aktiviteter. Lige fra Aerobic 
over Linedance og Zumba til Bordtennis, Petanque og Billard m.fl.  
 

Det kunne være rart om vores forbund, sammen med landets firmaidrætsforeninger, 
ville danne fælles front mod nedgangen, og få kastet nogle ressourcer i et projekt der 

kan analysere, hvad der skal til for at vende bøtten. Det er en nedgang, der ikke bare 
er af lokal karakter. Det skylder vi idrætterne og ikke mindst hinanden. 
 

Årets løb, som omhandler fem af slagsen, var hver især fantastiske arrangementer, 
men med meget forskellige indsatser og resultater til følge. Vi tager dem fra en ende 

af. 
 
• Bike and Run Stafetten (BRS) søndag d. 3/6. 

BRS blev afviklet i forbindelse med FO og blev ikke en succes. Sikkert mest fordi 
vi plejer at afvikle løbet en torsdag midt i juni. Men det fangede desværre ikke 

deltagerne til FO. Løbet er svært at evaluere på, da deltagelsen blev mere end 
halveret og bestemt ikke en økonomisk succes. Det var en trøst, at der trods alt 
også var sparsomt med arbejdstimer i forbindelse med afviklingen.  

I 2019 er løbet tilbage på ”rette plads” og vi må gøre noget for at få deltagerne 
fra 2017, til at tilmelde sig igen. 

 
 



• Rigtige Mænd (RM) tirsdag d. 5/6. 
Konceptet fejler ikke noget, men den oprindelige målgruppe er svære at trække 

op ad sofaen. 
Selvom arbejdsbyrden var minimal, skal der dog sendes (er sket) en stor ros til 
vores konsulent Brian York, og de medhjælpere der stod for afviklingen. 

I 2019 har vi allieret os med en crossfit udbyder i Åbyhøj, hvor vi deles om 
opgaverne. Fra 2019 hedder det heller ikke længere RM, men Mænds Motionsdag. 

 
• ALT for Damernes kvindeløb (AFD) søndag d. 17/6 er lige et skridt op i forhold til 

ressourceforbrug, deltagerantal samt den økonomiske del. 

Løbet har deltagelse af ca. 2.500 kvinder og vi har i omegnen af 80 – 100 officials 
på ”arbejde” det meste af dagen. Nogle er gymnasieelever og folk fra andre 

klubber, der alle bliver aflønnet for deres hjælp. Resten er de utrættelige ÅFS’ere 
og ikke mindst venner af ÅFS. I omegnen af 300 timer på frivillig basis bliver der 
brugt på afviklingen. 

 
• Ladies Mud Race (LMR) og Xtreme Mandehørm (XM) lørdag d. 15/9. 

To fantastiske løb på en og samme dag. Indrømmet, også et kæmpe boost til 
foreningens økonomi. 
Det er to løb, der trækker tænder ud og gør unge til voksne – og nu snakker vi 

ikke om deltagerne, men om de mange frivillige. To løb der sætter samarbejdet 
mellem mange forskellige mennesker på en prøve, men også to løb der også 

binder folk sammen. 
Vi var så heldige i 2018, at få to praktikanter fra Erhvervsakademiet. Uden de to, 
forbundets folk og en skare af ledere, havde vi ikke fået afviklet løbene til så stor 

tilfredsstillelse. 
I 2018 var løbene igen placeret i og omkring ÅFS Centret, med de udfordringer 

det nu giver. Efter Aarhus kommune havde fredet skoven ved Vilhelmsborg, var 
det oplagt at vende ”hjem”. 

I forbindelse med XM, havde vi i år droppet festen. Det fik vi skæld ud for, og 
derfor er den indført igen til 2019 løbet. 
Flere end 1.000 frivillige timer blev der brugt. 

 
• Sportsdag for Business Park Skejby (BPS) torsdag d. 14/6. 

Vi var blevet kontaktet af BPS, om vi kunne arrangere en sportsdag for alle deres 
medlemsvirksomheder i Skejby. ÅFS var et halvt år tidligere blevet medlem af 
BPS. 

Vi sagde ja, og sådan blev det. 
Der var dog en betingelse fra BPS, at så mange aktiviteter som muligt skulle 

afvikles omkring VIA og SOSU, her var også festpladsen med underholdning og 
madboder. 
Et alternativt stafetløb skulle afvikles på Vestereng, indledende kampe ved 

beachvolley blev afviklet hos Aarhus Beach Park (lige ved siden af ÅFS banerne), 
mens finalerne skulle spilles på banen hos VIA. 

7-mands fodbold blev afviklet hos ÅFS. 
Den ENESTE regnvejrsdag i fire måneder var torsdag den 14. juni 2018! 

 

Sportsligt var det helt perfekt. Ud over ovenstående aktiviteter, afviklede vi 
turneringer i badminton, floorball (ude), 5-mix fodbold, bordfodbold, tovtrækning 

og golf. 
Der blev lavet 2 hold med crossfit og 2 yogahold. 



Regnen sørgede desværre for, at festen med band og DJ skyllede væk samme 
med de 5 – 7 personer, der trodsede regnen. 

Et par af aktiviteterne manglede tilmeldinger og blev aflyst, mens andre havde 
venteliste. 
Ingen har dog mistet lysten, og BPS har bedt ÅFS om at afvikle sportsdagen igen i 

2019, men denne gang bliver alle aktiviteterne hos ÅFS, således et evt. regnvejr 
ikke forstyrrer underholdningen i hallen. 

 
Udelukkende frivillige timer – 80 af slagsen - blev der brugt! 

 

Punktet nærmer sig sin afslutning, men når vi nu i år har gjort så meget ud af at 
fortælle om de mange frivillige arbejdstimer, er det for at vise, hvad der faktisk 

kræves, for at få det hele til at løbe rundt i en forening som ÅFS.  
Men også for at sende et signal til de mange medlemmer, der alle nyder godt af den 
arbejdskraft de fantastiske ledere og venner af ÅFS yder. Langt over 2.500 frivillige 

timer bliver der ydet i forbindelse med afvikling af turneringer, løb og andre events. 
Husk at sige dem tak, når I møder en af dem. De fortjener det. Og så kan I jo lige 

overveje, om I ikke selv skal være en del af fællesskabet. 
 
 

Centret 
I 2018 sagde vi aldrig nej til lejemål, med mindre der var optaget. Det indebar, at der 

blev brugt mange timer på mindre og dårligt rentable arrangementer. På trods af det, 
så ser udlejningssituationen jo ikke for godt ud.  
Vi mangler desværre 163.000 kr. i lejeindtægter. Stort set identisk med det samlede 

underskud i hallen for 2018. 
Det er ret enkelt. Vi mangler udlejning i dagtimerne på hverdage, og så kunne det 

selvfølgelig være rart med en højere udnyttelse af weekenderne. 30 dage hvor hallen 
ikke er udlejet i weekender lyder ikke af meget, men det er tæt på en tredjedel, og 

helt tosset ser det ud i april med kun en enkelt dag udlejet.  
April er dog traditionelt en meget stille måned, indendørsidrætterne går på hæld og 
udendørs fodbold er ikke startet. 

 
Omvendt har det set rigtig fint ud i cafeen. Omsætningen steg med ca. 350.000 kr. i 

forhold til det sløve 2017. Det samlede underskud i cafeen blev godt og vel halveret i 
forhold til 2017. Fremgangen må kanaliseres over på FO, en stor international 
hundeudstilling, et par ekstra messer og ikke mindst værktøjsmessen i august. 

 
Styrelsen finder dog underskuddet i cafeen acceptabelt, om end vi gerne ser det 

forbedret i 2019. 
  
Økonomisk ”lider” cafeen rigtig meget, når fodboldafdelingen modtager afbud til 

udendørs fodbold.  
Det anslås at fodboldafbuddene i 2018 har kostet cafeen en omsætning i 

størrelsesordenen 80 – 100.000 kr.  
Overordnet finder Styrelsen årets resultat tilfredsstillende, specielt set i lyset af det 
meget negative resultat i 2017, er vi fortrøstningsfulde i forhold til 2019. 

Men det tilbagevendende likviditetsproblem er ikke løst med et års plus, da skal vi vist 
ramme det, der hedder en stime. 

Vi har et par perioder på året, specielt mellem januar og marts, hvor det er slemt. En 
større/bedre udlejning i ”stilleperioderne” vil sikkert forbedre likviditeten. 



 
 

Afslutning 
Endelig fik vi en fuldtallig styrelse. Vi glæder os til det videre arbejde. For et år siden 
bød vi Rikke velkommen, og senere indtrådte Jacob i Styrelsen. 

Idrætsgruppen kunne godt bruge lidt flere hænder og ikke mindst hoveder til 
videreudviklingen af vores fantastiske aktiviteter. 

 
Som sædvanlig er der rigtig mange mennesker, der skal takkes for deres indsats og 
samarbejde gennem et travlt år i ÅFS. 

Først og fremmest vil Styrelsen gerne sige tak til alle ledere og ansatte for arbejds- 
indsatsen i 2018. 

Det er vel også her på sin plads at sige tillykke til Brian York der i oktober ved Leder- 
hjælperfesten blev kåret til årets leder 2018. En velfortjent hæder til en mand der i 10 
år har ydet en kæmpe indsats i forbindelse med afviklingen af vores løb, ikke mindst 

XM siden starten i 2009. 
 

Også en stor tak for den hjælp vi har fået fra de mange ansatte hos Dansk 
Firmaidrætsforbund, specielt til Generalsekretær, Jan Steffensen, konsulenterne 
Camilla Jørgensen og Brian York. 

 
Derudover skal der igen i år lyde en stor tak til venner fra nær og fjern. De har alle 

gjort det muligt at gennemføre vores løb. 
 
Endelig skal der lyde en stor tak for godt samarbejde til vores revisor Klaus 

Kristiansen og hans stab, samt ikke mindst til bestyrelse og dommere fra Århus 
Fodbolddommerklub. 

 
Med håbet om fortsat fremgang for Århus Firma Sport afsluttes årets beretning.  

 
 
 

 
På vegne af ÅFS Styrelsen 

 
Carsten Pedersen 
Formand 


