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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 12.04.2018 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Mari-Ann E. Madsen 
(MEM) ), John V. Petersen (JVP), Gitte M. Nielsen (GN), Henrik Lindby (HL)og Mette Jul (MJ)  
Bordtennis: Peter Rytter Jørløv, Mats Erik Johansson og Johnny Jørgensen 
 
  
Afbud: Kim Christiansen (KC) 
 
JT bød bestyrelsen og bordtennis udvalget velkommen. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden blev godkendt, dog blev punkt 3.3 tilføjet til dagsorden – Arbejdspladsernes motionsdag og 3.2 
bliver rykket ned til 4.1 

MEM blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
Fra bestyrelsesmøde 08.03.2018 – HL har talt med Poul Munk som gerne vil stille op til valg som revisorsup-
plenat.  
JT gør alle opmærksom på at bestyrelsen skal huske at skrive deres eget lille indlæg til referat. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Gebyrsagen i København bliver, måske genoptaget 

Der er længe gået rygter om at Københavns kommune igen vil lægge op til en brugerbetaling for idræts-
anlæg i Københavns kommune. Asger Gaard skal den 21. april holde møde herom og ligge en ny strategi. 
Det kan skyldes at der for nyligt er kommet 8 ud af 11 nye medlemmer i Kultur- og Fritidsudvalget i KBHs 
kommune og da KHB mangler penge, vil de sikker prøve at få penge ind ved brugerbetaling ved brug af 
idrætsanlæg. Hvis forslag går igennem vil det blive fra 2019.  
Søren Henningshøj bakker Asger op. Læs hele KBH forslag: Klik her 
 

2. Arbejdspladsernes motionsdag 
Forbundet har igen i år lagt op til at FSKBH skal afholde arbejdspladsernes motionsdag fredag den 12. 
okt. Et super intateriv som FSKBH gerne vil støtte. Men i 2017 lavede FSKHB åben hus med gratis ten-
nis/Pickleball undervisning – men der komme ikke nogen om støttet op om arrangementet. MJ vil derfor 
tage et møde med Rikkeline fra forbundet for at finde det helt rigtig set up til dagen. Forbundet stiller re-
surser til planlægning af dagen til rådighed. Hvis der skal bruges hjælp på selve dagen så er MEM og JT 
villige til at deltage.  
Læs mere om arbejdspladsernes motionsdag: Klik her 
 

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Opgave/ tidsplan – rep.møde 2018 
HL gennemgik planen og alt er opdateret.  
Bestyrelsen drøftede kontinentet for 2019 om en evt. stigning, men besluttede at fastholde samme beløb 
som 2018. 
Sannie Kalkerup fra forbundet kommer til repræsentantskabsmødet. Der er på nuværende tidspunkt ca. 
30 tilmeldte. 
Bestyrelsen underskrev alle regnskaberne.  

PL orienterede bestyrelsen om fremlæggelsen af regnskabet. 
JT er godt i gang med formandsberetning og har sendt rykker ud til de udvalg som ikke havde indsendt. 
 

 Forslag fra Rådhusets idrætsforening, læs forslag: Klik her 
PL gennemgik forslaget og konstaterede at der ikke kan stemmes om forslaget, da der i reglerne 
allerede er i taget højde for det forslaget indeholder. 
Vi indskærper at udvalgene forholder sig til de retningslinjer der allerede er lavet til udvalgenes 
årsmøder. HL kontakter Erik Bjerg fra RIF for at høre om Erik vil trække forslaget, da det allerede 
står i vedtægterne. 
 

 Forslag til fusionen mellem FSKBH og KFIU, læs forslag: Klik her 
 

http://www.fskbh.dk/media/954662/budgetforslag-kk.pdf
http://www.fskbh.dk/media/954661/amdag_a4-til-foreningerne-2018medklat.pdf
http://www.fskbh.dk/media/954658/6-2-forslag-2-rif.pdf
http://www.fskbh.dk/media/954657/6-1-forslag-1-fusion-fskbh-og-foreningen-kfiu.pdf
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2. ”Krisemøde” FSKBH den 23/5-18  – punkter til dagsorden? 

Tabet af de mange medlemmer i år, er årsagen til dette ekstraordinære møde med forbundet – hvad kan 
vi gøre i fremtiden. 
Jan Knudsen og Rikkeline Jensen fra forbundet kommer onsdag den 23/05 kl. 17.30 og de vil komme med 
et oplæg til en evt. dagsorden. 
Næsten alle har meldt tilbage at de kan komme – MJ og MEM melder tilbage til HL om deres deltagelse. 
 

3. Møde med bordtennis – Peter, Mats og Johnny 
Det går rigtig godt i udvalget. Men det har været en stor omvæltning for alle 3, at skulle overtage et ud-
valg på helt bare bund. Men det nye udvalg har brugt kontoret meget og forbund med stævneplaner. 
Med alles hjælp og egen vilje er det gået rigtig godt. Udvalget har 146 spillere, 46 hold fra 22 forskellige 
klubber. 
Har lavet et par nye tiltag, som morgenmad/frokost til stævner for at samle alle deltagerne og det er ble-
vet taget rigtig godt imod. Alle deltager betaler selv for mad, så der ikke er merudgift for udvalget. 
Det nye udvalg er meget stolte af deres dobbelt turnering og størstedelen at deltager er meget begejstret 
for det nye tiltag. Alle får flere kampe og det er de glade for  

Til stævner bruger de Hillerødgade Amagerhallen og Tåstrup. 
Alle grupper for de samme præmierer til 1. 2. 3. pladsen. 

Til julestævnet fik alle en flaske vin med hjem og deltagere var meget glade. 
Et andet nyt tiltag er toplisten, som Johnny laver manuelt – spillere kigger på den og holder øje om det er 
rigtig det som står på den, så den bliver brugt. Det ville være fint hvis stævneplaner kan lave en topliste. 
Udvalget har altid mulighed for at søge penge hos FSKBH hvis der er noget som udvalget har brug for. 
 
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 

      JT - Deltaget ved regionsmøde, hvor det blev aftalt at afholde et regionsstævne i pickleball den 21/1-2019 i 
             KFIU-hallen. Derudover kort gennemgang af Strategi 2022. 
             Har afholdt møde med Wannasport, hvor det blev aftalt, at de skulle sende en info slide til os, som vi  
             kunne videresende til vores 30 største klubber.  
             Gebyrsagen i Københavns Kommune bliver genoptaget – dog med den store forskel, at det vil komme til  
             at gælde for alle foreninger og alle aldersgrupper i så fald det vedtages. Vi afventer, og klubberne bliver  
             informeret så snart vi hører noget nyt. 
             Været med til Bike & Run møde, hvor alt kører som planlagt. Hjælperne til morgenholdet er på plads, 

             mens der til selve løbet godt kunne bruges et par ekstra hænder. 
 

 Næstformanden 
    
     MK –  

 
 Økonomiansvarlig  

     PL –  Er ved at lave nyt budget. 
 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

     GN – Sportsfiskeri: Har afholdt årsmøde d. 8/3-18 - referat og formandens beretning ligger på  
              hjemmesiden. 
              Svømning: Afholdt årsmøde d. 10/4-18 hos Radiometer. Der mødte en enkelt op ud over  
              bestyrelsen. Referat og beretning følger. 
              Billard: Afholder årsmøde d. 14/5-18. GN deltager. 
         
     KC – ikke tilstede – men har sendt indlæg:  

              Håndboldudvalget var ved at smide håndklædet, da de ikke følte de kunne bidrage med mere, og ikke  
              følte at de kom nogen vegne. De har dog lovet at tage i hvert fald et år mere, og så har vi tid til  
              undervejs at finde ud af hvad vi gør. 
              Fodbolden ruller, og vi har været forskånet for masse aflysninger. Årsagen er selvfølgelig at vi spiller  
              mange kampe på kunstgræs, og MK har undladt at lægge kampe på de græsbaner der kunne give  
             problemer her i begyndelsen. Torsdag d. 22. marts var MK og KC til generalforsamling hos FUD, og 
             der var genvalg til alle. Der er ingen dommermangel, selvom der stadig er nogen der stopper grundet  
             deres (høje) alder.   
 
 
    JVP – Skydning: 14. maj holder skydning Årsmøde, men jeg kan desværre ikke deltage pga. anden aftale 
              samme dag.  
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              Gokart: 18. april afholdes 2. grandprix i Roskilde. 

              Bordtennis: Bordtennis afholder årsmøde 3. maj og jeg deltager i mødet. 
              Bowling: Deltager i bowling årsmøde 23. april i Rødovre. 
              Der afholdes afslutningsstævne 5 maj i Rødovre og Søndagstræf har sidste træf den 13. Maj i Gladsaxe. 
 
 
 
     MEM – Årsmøde 14.maj 2018 - Tue og Preben er på valg - begge genopstiller. 
               har en del udfordringer i stævneplanner - der er sendt flere forslag til forbedringer. 
               KFIU-anlægget: Der foregår en del korrespondance omkring asfalt og hvad vi skal.  
               Skal vi gøre det via kommunen eller grundejerforeningen. 
              Der er generalforsamling den 16. april 2018. Der er kommet forslag omkring nedlæggelse af kontoret. 
              Der er p.t. kun tilmeldt 4. 
              Tennis: Banerne er ved at blive gjort klar og der er kommet grus. 
              Det er under mødet oplyst, at Preben ikke opstiller. 
 
Administrationen 

 

     HL – Mandags 9/4 havde HL og JT møde (Jakob & Rasmus) frad Wannasport. 
             Wannasport tilbyder en Digitalplatform til firmaer, og FSKBH har sagt ja til at være test forening. 
             Starte med drop ind aktiviteter (fx motionsløb), herefter stævner og til sidst turneringer. 

             5% af indtægten til Wannasport – normalt er det 10%. 
 
 
     MJ –  Har afholdt Bike & Run møde, alt køre som det skal – Der mangler dog 3-4 hjælpere til dagen.  
              Der er kommet et link på forsiden af hjemmesiden med alle FSKBHs idrætter. 
 
Eventuelt 
               
             Næste bestyrelsesmøde er mandag den 7. maj kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
               
        
           

 
 

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

 
 
FSKBHs mødekalender: Klik her  
Referent MJ 

http://www.fskbh.dk/om-firmaidraetten/moedekalender-20172018

