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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 01.11.2018, kl. 17.30 på FSKBH-
kontoret. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm (PL), Kim Christiansen 
(KC), John V. Petersen (JVP) og Mari-Ann E. Madsen (MEM) og Henrik Lindby (HL) 
 
Afbud: Michael Kofoed (MK), Mette Jul (MJ) 
 
JT bød bestyrelsen velkommen til dagens møde. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden blev godkendt, med følgende ændringer: 
Punkt 4.1 bliver til punkt 3.5 
Nye punkter: 
3.6: Idrætsprisen KBH. kommune. 

3.7: Dato for møde med håndboldudvalget. 
3.8: Landsdel Øst møde 7. november 
3.9: Dato for repræsentantskabsmøde  
Punkt 4.2 bliver til punkt 4.1 og punkt 4.3 bliver til punkt 4.2 
KC blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
 
KC oplyste at DAI allerede er startet med 5-mands fodbold. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Byggesagkyndig som skal vurdere hallen. 

HL har holdt møde med byggesagkyndig. Der blev delt prioritets liste ud, på de fejl og mangler 
som byggesagkyndig fandt. Der mangler priser på en del ting. Når vi kender priserne, afholder 
JT, PL og HL nyt møde med byggesagkyndig 
 

2. Nytårskur – dato & sted. 
Bliver fredag den 22. februar kl. 18.00 
 

3. DTU Science park 2019.08.23. Skal FSKBH stå for det. 
Bestyrelsen positiv indstillet, da det kan bruges til markedsføring. Høre udvalgene på visionsmø-
det den 22. november inden det afgøres. 

  
4. Vært for ES cup Høvdingebold og Motionsfloorball 2019 26.2-14.3. 

Nej tak, ikke efter årets episode med 2 anholdelser. 
  

5. Inspirationsmøde 22. november 2018. 
Oplægget til visionsmødet blev gennemgået. Fint oplæg, dog skal ”vi” under temperaturmåling 
præciseres.  JT, sender indbydelse ud i løbet af et par dage. 
 

6. Idrætsprisen KBH. kommune. 
JT forhindret. JVP deltager i udvælgelsesmøde den 15/11 på Kbh. Rådhus. 
 

7. Dato for møde med håndboldudvalget. 
JT indkalder udvalget til bestyrelsesmødet den 10. januar 2019. 
KC taler med MK, om fodboldudvalget kan hjælpe med det administrative. 
 

8. Landsdel Øst møde 7. november 
JT og GN deltager. HL tilmelder. 
 

9. Dato for Repræsentantskabsmøde. 
Tirsdag den 30. april i Loen, Rødovre blev besluttet. 
HL sørger for bookning af lokalet. 
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4.  Sager til drøftelse. 
 

1. Politisk besluttet at Københavns kommune opkræver gebyr pr. 1. juli. 2019 
Kan kun tages til efterretning. 
GN har fået et spørgsmål fra billard, om hvad lokalet i GMC koster. GN skriver til Thorbjørn, at 
han skal høre GMC, da taksterne for et billardlokale ikke fremgår af det fremsendte materiale fra 
Kultur- og fritidsudvalget. 
 

2. Revisionsprotokol 2. kvartal. 
Ingen bemærkninger, og protokollen blev underskrevet. 

   
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 
JT –  

Deltaget ved Idrætsforum København møde, hvor det blev meddelt, at DIF overtager styringen af 
IFK med virkning fra 1. januar 2019, og påtænker at flytte til Brøndby. De vil dermed også påtage 
sig, at betale for alle. Der er ansat en medarbejder til kun at varetage IFKs interesser. Det vakte en 
del undren blandt de fremmødte – specielt når IFK skal være idrættens fælles talerør til Københavns 
Rådhus/Kultur- og Fritid. Vi havde svært ved at se, hvordan IFK kan have adresse i Brøndby og sam-
tidig have ’taleret’ på rådhuset. 
Poul-Erik Oppelstrup ønsker ikke at fortsætte, og om FSKBH ønsker dette, vil vi tage stilling til, når 
jeg har været til møde igen i november, hvor vi vil høre nærmere. 
 
Jeg var med til Frivillig Fredag til et festligt arrangement, hvor vi startede i Kongens Have med for-
skellige spil og senere middag med præmieoverrækkelse. En skøn dag/aften som desværre ikke 
havde alle de frivillige hjælpere med vi kunne ønske om. Der kan være mange grunde til, at man ik-
ke deltager, men jeg vil da opfordre til, at man sætter X i kalenderen, da det altid bliver afholdt den 
sidste fredag i september. 
 
Der er bevilget kr. 35.000 til bordtennis fra Lokalforeningspuljen i Dansk Firmaidrætsforbund til at få 
udarbejdet en topliste i stævneplanner systemet.  

Er der andre som ønsker at søge midler til at fremme deres aktivitet, er de velkomne til at kontakte 
FSKBH kontoret. 
 
Håndboldudvalget ønskede et møde med bestyrelsen, idet formanden for udvalget gerne vil stoppe 
som formand til foråret. Udvalget manglede inspiration til at fortsætte – de vil gerne hjælpe ved 
stævner, mens posten som formand var svær at besætte. Vi fik aftalt møde til januar 2019. 
 
 
 Næstformanden 
MK – På vegne af MK, fortalte HL at der har været kontakt med Kbh. håndbold om samarbejde og 
mulighed for netværking, til en pris af 5.000,-. MK bedes komme med oplæg til næste møde. 
 
 Økonomiansvarlig  
PL – Intet nyt fra regnskabsfronten. 
 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

JVP – 
Bowling.: 
Turneringen er godt i gang og alle spillerne er glade for at spille turnering igen. 
Der har indtil nu været afholdt 3 søndagstræf og der er udmærket med deltagelse. 
Næste søndagstræf er 18. november og søndagstræf-julestævnet den 9. december i Gladsaxe. 
Det store julestævne i bowlingafdelingen i Rødovre finder sted den 15. december. 

 
Petanque.: 
Årsmødet afholdt den 25. oktober 10 fremmødte. 
Der var en livlig debat omkring lovlige spillere. 
Alle der var på valg blev genvalgt. 
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Skydning.: 

Afdelingen har nu startet vintersæsonen i DGI-byen og de har haft første arrangement.  
Til FSKBH 15m. turneringen var der lidt færre end de havde ønsket.  
På Pr. området har man lavet forslag til opslag om skydning som vore foreninger skal tilpasse.  
Det blev kraftig opfordret at bruge disse opslag, så afdelingen kan få større aktivitet.  
Man har også sine medlemmer til at tage deres kollegaer med til PR. dagen i DGI-byen den 27/10. 
Afdelingen er blevet en forening færre, idet RHI skytte forening har udmeldt sig. 

 
Bordtennis.: 
Holdturneringen er startet op her i oktober måned, så nu er de i gang.  
Afdelingen har næsten samme antal hold som sidste år.  
Der har været afholdt åbningsstævne i Taastrup, som igen var godt besøgt.  
Det lader til at de ændringer den nye bestyrelse lagde sidste år, med at skifte Hillerødgade ud med 
lysere og større haller forsat bærer frugt, og næsten alle spillere tilmeldt frokost, så det er også no-
get som trækker folk til. 

 
Næste stævne er i Amagerhallen lørdag d. 12. januar. 

 

Afdelingen har fået tildelt 35.000 kr. til at få udarbejdet en ny elektronisk topliste.  
Den ser man frem til at se i brug, idet at Johnny fra bestyrelsen i dag sidder og laver toplisterne ma-
nuelt.  
Man er meget spændt på om toplisten kan implementeres i stævneplanner i december måned, uden 
at det går udover andet i systemet. 
Kan det ikke det, bliver toplisten nok først brugt til næste turneringsår, så vi afventer at høre nær-
mere fra Lars.  
En stor tak til Jeanette og bestyrelsen, for hjælp til at få finansieret listen.  

 
GoKart.: 
Afdelingen afholder årsmøde den 28 November 19.15 i Brøndby 
 
 
GN – 
Svømning: 
Renoveringen af Hillerødgade svømmehal er yderligere forsinket. Sidste melding er nu, at svømme-
hallen åbner i uge 10. Vi er som kompensation blevet tilbudt at svømme i maj og juni måned, hvilket 

afdelingen nu undersøger interessen for. 
 

Fiskeri: 
Er glade for ekstra ressourcer til at kunne afholde klubmesterskab. 
Flere firmaidrætsforeninger i RegionH har tilkendegivet et samarbejde i at deltage i hinandens fiske-
ture. 

 
Billard: 
Har rettet henvendelse, da det er svært at se hvilket beløb afdelingen skal betale ift brugerbetalin-
ger. Der afventes svar. 

 
RegionH: 
Deltaget i regionsmødet d. 4/10. 
Strategi 2022 - Et sjovere Danmark i bevægelse blev gennemgået. De to strategiske indsatsområder 
er at styrke lokal firmaidræt og kollegamotion på flere arbejdspladser. 
 
 

 
MEM – 
Badminton: 
Det er ingen FSKBH mesterskaber i november. 
Vi prøver igen med mini turnering til januar 2019. 
Stævneplanner fungerer bedre efter tilretningerne - det har været en barsk omgang ifølge Kent og 
Tue. 
Frivillig fredag - her var Kent med og Tue havde glemt at han skulle rejse. 
Vi har haft en forespørgsel omkring veteran rækken og der kunne gives dispensation for alderen. 
Dette har vi i bestyrelsen sagt nej til. For giver vi denne vil der komme flere, da det er svært at få 
spillere. 
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Tennis: 

Der er ar været nogle udfordringer omkring nedlukning, da nogle mener at det var en måned for tid-
lig og Kim mener at han kun sidste år lod en bane være åben fordi han var flink. Desværre svarede 
Tennisformanden dem ikke, så jeg har dem. Og Kim har vist efterfølgende rettet det en måned ned 
på nettet. 
 
KFIU: 
Parkeringsskiltene kommer i næste uge. 

Asfalt/grus orienterede Henrik om sidste gang, da jeg var i USA. 

 
 
KC –  

Jule five a side afholdes lørdag d. 17. november. Der er sidste frist for tilmelding d. 8. november, og pt. 
er der 15 tilmeldte hold. Der er 7 Herresenior og 8 mix/SOB hold. 

 
Udefodbolden er slut, og den endte næsten status quo i forhold til sidste år mht. tilmeldte hold. Der 
var dog flere aflyste kampe, men færre udvisninger i forhold til sidste år. 

 
Fodbold har søgt forbundet om penge til reklame/markedsføring af vores stævner. Bl.a. i lokal avisen 
for Rødovre. 

 
Afdelingsmøde afholdes mandag d. 5. november i Viften i Rødovre. Alle der er på valg genopstiller. Der 
er ingen forslag, men en orientering om at vi starter 5-mands fodbold op, og om hvordan det kommer 
til at foregå. Der er tilmeldt 145 til spisning. 
 
       
 Administrationen 

 
HL – Region Hovedstaden 4. oktober: Tilføjelse til GN fyldige orientering, så er det også besluttet af 
droppe Pickleball. Der andre foreninger kunne ikke få deres bagland med:  
Indberetningers skemaer: der kommer ny aldersinddeling, nu 8 frem for 5 aldersgrupper. 
Praktikant: Freja er stoppet – har været super glad for hende, både som person og for hendes ar-

bejdsindsats. 
Frivillig fredag: God dag og super arrangement for de 31 deltagende. 
Messe forum: Har igen i år været i Forum i efterårsferien, sammen men et fantastisk team og tjent 

en skilling til foreningen. 
 

        
MJ – Ikke til stede. 
 
 

6. Eventuelt 
 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 13. december kl. 17.30 på FSKBHs kontor, med efterføl-
gende julehygge. 
 
Bestyrelsesmødet torsdag den 7/2-2019 flyttes til torsdag den 21/2-2019. Samme tid og 
sted. 

 

        
 

 
 
FSKBHs mødekalender Klik her 
 
Referent HL 
 

http://www.fskbh.dk/media/1183163/fskbh-moedekalender.pdf

