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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 06.09-2018 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt,  
JT blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
Fra bestyrelsesmøde 25.06.2018 – KC havde undersøgt mulighederne for en stand ved Valbykulturdagen. 
Men KC fik aldrig noget svar tilbage om det kunne lade sig gøre.  
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Opfølgning af inspirationsmøde 

Efter længere debat omkring input fra mødet i juni hvor bestyrelsen kom vidt omkring - hvad skal der til 
for at fastholde medlemmer i FSKBH og hvor vil FSKBH hen de næste 3-4 år? 
Derfor blev det besluttet at invitere alle udvalg til et fælles inspirationsmøde torsdag den 22. november 
kl. 17.00-21.30 i Rødovre Hallen. 
Konsulent fra Forbundet Rikke Line vil også blive inviteret til dette møde. 
Rikke Line og JT vil lave et oplæg. JT sender en invitation ud til alle udvalg. 

2. Ny dagsorden/forretningsorden for bestyrelsesmøder 
Det er ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt at ændre dagsorden. 
 

4.  Sager til drøftelse 

 
1. Bike and Run 2019 

 
MJ, gennemgik ansøgning til Bike and Run 2019 og bestyrelsen besluttede følgende: 
 
 FSKBH skal afholde Bike & Run Stafet 2019 
 Dato for Bike and Run 2019 bliver 3. juni kl. 17:30 
 Sted: Rødovre samme som 2018 
 FSKBH opstiller en stand på pladsen til rekruttering af nye medlemmer?  
 Får vi ikke et sponsorat, kan vi risikere at gå i minus. 
 En realistisk målsætning på hold? Så mange som muligt. 
 Bestyrelsen vender tilbage i marts om hvilken opgave de har mulighed for at tage. 
 Styregruppe er: 

 MJ – arrangementsansvarlig 
 HL – cykel/løberute ansvarlig 
 

 Markedsførings/rekrutteringsgruppe: 

 JVP 
 GN 
 PL 
 MK 

 
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 

 
      JT – Deltaget ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Firmaidrætsforbund, hvor Strategi 2022  
              Et sjovere Danmark i bevægelse - blev vedtaget med et markant flertal. Vi fik ligeledes valgt to nye  
              udvalg: Kollegamotionsudvalget og Firmaidrætsudvalget.  
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              Desværre blev der ikke valgt nogle ind fra det tidligere idræts- og motionsudvalg. Det var i dette udvalg   

              FSKBHs næstformand Michael Kofoed sad, men af flere årsager ønskede han ikke at genopstille. 
              Jeg har afholdt møde med Michael Kofoed om vore ønsker for FSKBHs fremtid. Vi er ganske enige om  
              først og fremmest at få styrket vore idrætter samt måske at tænke mere events baserede tiltag ind i  
              vores forening. 
 
 

  Næstformanden 
    
     MK –  

 
 Økonomiansvarlig  

      
      PL – Har holdt møde med revisionen og alt er ok. 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
     GN – Svømning: Renoveringen af Hillerødgade Svømmehal er blevet et større projekt end først antaget, og vil  

              først være færdig medio januar 2019. Svømmeafdelingen har derfor forespurgt Team Bade om  
              muligheden for erstatningstid indtil da. Det er der nu kommet tilbagemelding om er muligt. Vi er blevet  
              tilbudt at kunne booke tid lørdage og søndage i tidsrummet kl. 17 - 22 i enten Emdrup, Østerbro eller  
              Vesterbro Svømmehaller. Svømmeafdelingen er nu ved at undersøge om, der er nogle som er interesse 
              rede i at svømme i tidsrummene. 
              Sportsfiskeri: Afdelingen har meldt ud, at der mangles deltagere til deres fisketure.  
         

     KC – Fodbold: Efter sommerferien er der startet 2 nye rækker op, med henholdsvis 8 og 3 hold. Den med 3 hold 
                 er lige startet op i september, og her møder de hinanden dobbelt, så det bliver til 4 kampe til hver. 
                 Fodboldudvalget og UK’erne har i uge 35 og 36 uddelt flyers på anlæggene, med omtale af vores stævner i  
                 slutningen af 2018 samt starten af 2019, samt F.O. i Aarhus til maj 2019. Alle hold har fået flyers, og ikke 
                 kun FSKBH holdene. Fodboldudvalget har på sidste møde drøftet fremtidig ændring af udefodboldturne 
                 ringen. Oplæg til at lave turnering udover den ”normale”, så man kan tilmelde sig forårs og/eller efterårs 
                 turnering. En del hold kan måske have svært ved at se om man kan spille med fra april til oktober, og kan  
                 så bedre overskue en turnering på kun 2 måneder. Og der blev også drøftet en mulighed for at spille 5  
                 mands fodbold. Noget vi ikke har taget til os før, men alt skal undersøges for ikke at miste terræn. Specielt 
                 når DAI også går med disse tanker. 
 

     JVP – Bordtennis afholder åbningsstævne den 13. oktober og turneringen løber frem til marts 2019. 
                   Hvert hold spiller ca. 12 kampe i løbet af sæsonen. 
                   GoKart , intet nyt, sæsonen 2018 lakker mod enden. Adelingen kan følges på Facebook. 
                   Skydning, Intet nyt, men afdelingen starter deres turnering op den 10. oktober med runde 1. 
                   Bowling, 1.september blev der afholdt åbningsstævne med lidt over 100 hold i Rødovre. 
                   Den 9 september afholdes 1. søndagstræf i Gladsaxe. 
 
      MEM –ikke tilstede 
               
Administrationen 

 
     HL – Kultur og fritidskompas: Høringssvar – se udkast til svar. HL sender de faldende bemærkninger til Sannie 
             Sparrings camp 17. november: 11 Workshops – Sendes til alle udvalgsmedlemmer. Transport betales af  

              FSKBH. 
              KFIU: Sti til Maribovej: Grundejerforeningen har tilbudt at betale 53.000,- ud af 83.000. Stien lægges 
              med fliser i stedet for asfalt. P-plads: Tilbud på 144.000. Viser sig at der kun kan lægges asfalt på  
              gruset hvis det stabiliseres – Pris 685.000. Der kan lægges leret vejgrus for 56.000,- Nyt tilbud på  
              110.000  
              Tennis: Et hold har trukket sig – brugte ulovlige spillere. 
              Frivillig fredag: 15 tilmeldte – frist til 14. september 
              Fri: Holder fri 8. og 9. oktober. 

              
     MJ – Det går godt med vores erhvervspraktikant Freja. Hun er ved at finde klubber til arbejdspladsernes 
             Motionsdag fredag den 12. oktober. Hun har fået kontakt med en klub, som måske kunne være 
             Interesseret og siger de ja, ville 6000 ansatte dyrke motion den dag. Godt gået Freja. 
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Eventuelt 
               
             Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 11. oktober kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
             PL melder fra til dette møde. 
        
             
  

 
 

FSKBHs mødekalender: Klik her  
Referent MJ 

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

