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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 07.05.2018 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt, dog er tilført ny dato for inspirationsmøde med forbundet 
GN blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
Fra bestyrelsesmøde 12.04.2018 – intet at tilføje. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Nye mødedatoer + ny dato for inspirationsmøde 

Bestyrelsesmøder for 2018/2019 - 25/06 – 06/09 – 11/10 – 01/11 – 13/12 – 10/01 – 07/02 – 14/03 - 
11/04 – repræsentantskabsmøde 30/04-2019 
Inspirationsmøde med forbundet er sat til 4/06-2018 
 

2. Fastlæggelse af forretningsorden 
Bestyrelsen gennemgik forretningsorden punkt for punkt – herefter blev forretningsorden godkendt. 
 

3. Jubilæumsreception torsdag den 17. maj 
GN, JT og HL deltager. HL køber en gave 

 
 

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Opfølgning af rep.mødet 
 Fusion KFIU/FSKBH 
HL vil tage fat i Per L. Johansson, da han muligvis kender en god byggesagkyndig og tager  
informationerne med videre til næste bestyrelsesmøde.  
 Gebyrsagen i KBH 

      Hvis det bliver vedtaget træder det i kraft 2019 – der er ikke så meget ny pt. men fra tidligere forslag  
                 om et gebyr, er dette forslag mere lige for alle og der er ikke diskrimination af voksenidræt.      

 
2. Formandsmøde Nyborg Strand 

Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, forklarede at der er nedgang fra 10% i 2009 til 7% i 2016 af aktive 
fodspillere på landsplan. Udfordringen er at få fat i de unge.  
Flere arbejder hjemme, skiftende arbejdstider og dage, samt mange skifter arbejde tit er den største ud-
fordring, erhvervsskolerne er fremtiden.  
De unge skal ”fanges” på andre måder end den ”normale” på de sociale medier. Er det noget for de ældre, 
er det ikke noget for de unge på 19-26 år. Vi skal udvikle vores systemer så de er mere moderne og digi-
tale. De er ikke interesseret i faste arrangementer/dage, men er til impulsive stævner/arrangementer.  

De håndholdte medier i lommen er fremtidens platform. Skal huske på, at mange er teenager 13-32 år. 
Ladys Mudrace start med 300 deltagere i 2016. I år 7350 deltagere et halvt år før start, og der er kun 82 
pladser tilbage i Slagelse. Alle andre 5 byer melder udsolgt. Reklame igennem Facebook fænger. 
Wannasport: Tilmelding via hjemmeside til de udbud man har som aktiviteter. Man kan slå de ledige tider 
op, og så kan alle gå ind og se dem og tilmelde sig. Man betaler 5% i kommission af bookninger, og det 
er tilkoblet 27 forskellige bookingsystemer. Kan bruges som tilmelding til åbne stævner. Det er det første 
skridt i kontakten/informationen til firmaerne. Den manglende holdleder/kontaktperson i firmaerne. 
Lokalforeningspulje: Der er en pulje på 3,2 mill. kr. som skal bruges i 2018. Man kan ansøge op til 35.000 
kr. pr. ansøgning til en aktivitet. Pengene skal bruges, da det samme beløb bliver udbudt igen i 2019. 
Arbejdspladsernes Motionsdag: 2015: 121 arbejdspladser og 5.676 medarbejdere. 2016:265 arbejdsplad-
ser og 14.100 medarbejdere. 2017: 350 arbejdspladser og 21.700 medarbejdere. Den store formidler: 
Facebook. 
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5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 

 
      JT – Deltog ved bowling årsmødet, som var flot besøgt. De havde – som altid – livlig debat ifm  
      vedtægtsændringer. Derudover var der genvalg til alle de opstillede kandidater. 
      Har været til formandsmøde, som var super godt arrangeret. Læs Kims fyldige referat. 
      Var med til håndbold årsmødet, som for første gang i flere år, havde en del flere deltagere. Der var også sket 
      en ændring, idet man skulle møde op for at få sin pokal. Et fint møde hvor udvalget fik input som de kunne  
      arbejde videre med. 
      Til Firmaidræt Open 2018 i Aarhus er der 1.150 tilmeldte. Meget, meget flot. Jeg glæder mig til at møde  
      mange af vore klubber. 
      Sannie har sendt opfølgningsmail til Høje Taastrup Kommune om et eventuelt samarbejde. 
 

  Næstformanden 
    
     MK – intet at tilføje 

 
 Økonomiansvarlig  

      
      PL –  ikke tilstede 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

     GN – Deltager i Billardafdelingens bestyrelsesmøde d.8/5, som optakt til deres årsmøde d. 14/5. 
               Deltager i Dartafdelingens årsmøde d. 7/6. 
         

     KC – Fodbold: 3 hold allerede udgået. Der er startet ny række op med 8 hold i dag d. 7. maj. 
                 Håndbold: Årsmøde d. 3. maj. Der var rekord deltagelse med 5 fra Sønderbro og 1 fra Danske Bank.  

                 Genvalg til begge to der var på valg. (Jane og Jan). 

                 (Efterfølgende har jeg forhørt mig hos min kone, og der er måske damespillere fra Nationalbanken der kan  

                 hjælpe Danske Bank som har trukket et af deres hold, da der mangler damespillere.)  
 
     JVP – ikke tilstede 
  
 
      MEM – ikke tilstede 
               
Administrationen 

 
     HL – Dart holder årsmøde 7. juni hos IBBH 

              
     MJ – Har haft møde med Rikke Line omkring Arbejdspladsernes motionsdag – MJ skal finde 5 store klubber  
             som Rikke Line skal kontakte i forbindelse med Arbejdspladsernes motionsdag, og ud fra om klubberne  
             er interesseret i at deltage  
             skal MJ og Rikke Line mødes igen og aftale nærmere om et evt. arrangement. 
             MJ skal til møde med Erik fra SOPU i KBH mandag den 14.05. Erik vil gerne have hjælp til at motivere 
             personalet til mere motion.             
   

Eventuelt 
               
             Næste bestyrelsesmøde er mandag den 25. juni kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
               
        
            Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Forbundet 25/08, hvor strategi skal godkendes –  
            er der nogen som vil deltage? 
  

 
 

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 
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Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

 
 
FSKBHs mødekalender: Klik her  
Referent MJ 

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

