
Beretning fra Styrelsen 2021 
 
 

 
COVID-19 har desværre været en væsentlig medspiller de seneste par år. 
Konsekvenserne har haft stor betydning for Århus Firma Sport. 

 
To overordnede temaer har præget året 2021. Udover førnævnte COVID-19 pandemi, 

med alt der følger – aflysninger/udsættelser af aktiviteter, test og vaccinationer – så 
har året også handlet meget – urimelig meget – om opsigelsen af vores 

forpagtningsaftale vedr. driften af centret. 
 
Denne opsigelse nåede lige akkurat at ramme ÅFS tids nok til, at blive omtalt  i sidste 

års mundtlige beretning. Det gør dog ikke forbløffelsen mindre. Uden at nogen som 
helst forudgående forhandlinger, eller uoverensstemmelser lå til grund for opsigelsen. 

Der har på INTET tidspunkt været drøftelser om den gældende forpagtningsaftale.  
 
Det er ejernes lod at disponerer over deres ejendom. Det anfægter vi, som lejer, på 

intet tidspunkt. Men måden det er sket på, er under al kritik. 
I et ordentligt forhold mellem 2 parter om et lejemål havde det været naturligt med 

en forhandling. Det skete aldrig! 
At beslutte en opsigelse af lejer efter 21 år uden nogen former for forhandling er 
absolut ikke i orden. Det er en sjofel behandling af en samarbejdspartner. 

Set i lyset af, at ejeren er Dansk Firmaidrætsforbund og altså vores ”venner” er det 
himmelråbende dårlig stil. 

Og nu vi er ved dårlig stil, så har man fra selvsamme forbunds side valgt den tavse 
strategi overfor landets 80 medlemsforeninger. INTET er sluppet ud til dem, bortset 
fra ”at samarbejdet med Århus Firma Sport er nået langt, der er ved at blive fundet 

en fornuftig løsning”, som det lød i svaret fra forbundsformanden til en foreningsleder 
på forbundets repræsentantskabsmøde tilbage i november. En fornuftig løsning for 

forbundet forstås, da ÅFS aldrig er blevet taget med i en forhandling. 
Det er skræmmende, hvad man kan slippe afsted med hen over hovedet på medlems- 
foreningerne. 

 
I marts 2021 hvor vi blev opsagt, fik vi bl.a. samtidig beskeden ”en ny 

forpagtningsaftale vil blive udfærdiget og fremlagt senest juni, den skal ÅFS være 
velkommen til at byde ind på”. 
Den kom aldrig, vi blev holdt hen med snak, helt frem til 7. september. Den dag gik 

det op for lederne i ÅFS, at der aldrig kommer et udspil til en forpagtningsaftale. 
Forbundet vil selv drive centret!! 

 
Sjovt nok så ønskede forbundet, at ÅFS blev en væsentlig medspiller som lejer til 
foreningens aktiviteter. 

I skrivende stund er der bl.a. indgået en lejeaftale om leje af et kontor for ÅFS, der er 
forhandlet en overtagelsespris af ÅFS investeringer (inventar m.v.) siden 2000, og så 

er der indgået aftale om græsklipning, udendørs rengøring og ansvar for boldbanerne.  
 

Personalet er opsagt, desværre først i september, da vi jo gik og ventede på det 
føromtalte oplæg. 
Resultatet er, at de fastansatte først er opsagt til fratrædelse pr. 31. marts 2022. 

 



Tilbage til det andet overordnede tema – COVID-19 – hvor vi jo i december 2020 og 
januar 2021 lagde hus til et testcenter fra Falck. Aftalen med Falck var ikke mere end 

lige opsagt af Falck, før Aarhus kommune og Region Midt kontaktede os for at høre 
om muligheden for at omdanne vores hus til et vaccinationscenter.  
Aftalen skulle løbe fra 1. marts til 31 juli 2021.  

Centret var alligevel lukket grundet restriktioner, og da vi samtidig fik indføjet i 
kontrakten at vores udendørs fodboldturnering kunne afvikles uden hindringer, var 

der ingen betænkeligheder ved indgåelse af kontrakt med Region Midt. 
Efter aftale med vores idrætsbrugere, blev kontrakten sidenhen forlænget to gange og 
sluttede fredag den 17. september 2021. 

 
Idrætsåret 

Det har været en lidt blandet fornøjelse at afvikle årets turneringer. Rigtig mange 
afbud har præget afviklingen ude som inde. 

 
Glædeligt var det, at vi til udendørs havde en pæn fremgang. Trods fortsatte COVID-
19 bekymringer blev fremgangen på 20% på 7-mands og 110% på 5-mands. 

Det triste var, at næsten 1/3 af alle kampe blev aflyst – primært grundet Corona.  
 

Indendørs ligner meget udendørs, flere tilmeldte, men også her med alt for mange 
aflysninger. En fremgang på antal tilmeldte hold på godt 80%. 
 

Hos bowling og volleyball har der været en mindre nedgang på 3 hold hos begge. Et 
fald vi bør kunne rette op på til næste sæson.  

 
Programmet med vores store løb blev også noget presset grundet Corona. ALT for 
Damernes kvindeløb blev udsat et par gange, til det endelig blev afviklet i september. 

14 dage senere løb Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm af stablen. Fantastiske 
løb alle tre, men desværre også her med rigtig mange afbud/udeblivelser. Ca. 20% af 

de tilmeldte, deltog ikke i de tre løb. 
 
Nu krydser vi fingre for at pandemien er på retræte, og vi får normaliseret vores 

aktiviteter.  
 

Centret 
Centret overgik – som tidligere nævnt – til testcenter og siden til vaccinationscenter.  
 

Meget dårligt har den pandemi ført med sig, men at sige at den har været en 
modspiller for centret, er bestemt ikke sandt. 

Lejemålet med Region Midt skulle vise sig at være en økonomisk god forretning for 
centret og dermed foreningen.  
Næsten alle andre aktiviteter blev aflyst. Idrætterne startede op sidst i september, en 

måned senere end normalt, men blev præget af mange afbud frem mod julen. En jul 
hvor alle sejl blev sat i forbindelse med afvikling af 5 juletræsfester. Desværre blev 

kun det første arrangement afviklet, resten blev aflyst.  
  
Afslutning 

2021 vil for styrelsen altid stå som et mærkværdigt år. Med det ene øje græder vi 
over den uhørt dårlige behandling, vi fik ved opsigelsen af forpagtningen. Mens vi med 

det andet smiler over den økonomiske succes, året har resulteret i. 
Selv om 2021 har været kontrasternes år med få aktiviteter, så har det været med 

god støtte fra vores medlemmer og kunder. 



I år er det netop på sin plads med en ekstra tak for et mangeårigt og godt 
samarbejde med alle vores kunder. Det være sig udlejning til idrætsaktiviteter, og de 

mange kunder til markeder/udstillinger og firmafester.  
De er alle blevet meddelt, hvad der er sket med vores forpagtningsaftale! 
 

Traditionen tro er der som sædvanlig rigtig mange mennesker, der skal takkes for 
deres indsats og samarbejde gennem endnu et Coronaramt år i ÅFS. 

Først og fremmest vil Styrelsen gerne sige tak til alle ledere og ansatte for arbejds- 
indsatsen. 
Det har været en fornøjelse på alle områder, men specielt skal der lyde en kæmpe tak 

for jeres holdning og opbakning til styrelsen i.f.m. opsigelsen af forpagtningsaftalen. 
 

Derudover skal der igen i år lyde en stor tak til venner fra nær og fjern. 
Endelig skal der lyde en tak for samarbejdet til alle vores samarbejdspartnere, 

herunder Royal Unibrew, Mariendal El, Mølgaard VVS, Compu Revision, Dagrofa 
Foodservice, Carl Ras samt Århus Fodbolddommerklub. 
 

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

 
 
 

På vegne af ÅFS Styrelsen 
 

Carsten Pedersen 
Formand 


