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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 21.03.2019 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt, dog er tilført nyt punkt 4.4 – Mail fra bordtennis udvalget og 4.5 mail fra sportsfi-
skeri 
PL blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 
2. Opfølgning på sidste møde 

Fra bestyrelsesmøde 21.02.2019 – intet at tilføje. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Regnskab 2018 

PL laver et skriv til Repræsentantskabsmødet. Men kan fortælle at der er et overskud på 45.000. 
Fisk, fodbold, bowling skal redegøre for deres underskud. HL sender en mail til disse udvalg. 
 

2. Repræsentantskabsmøde FIG 10. april 
Her er der ingen som deltager. 
 

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Opgave/ tidsplan – rep.møde 2019 
MK har besluttet ikke at stille op som næstformand i år, men som bestyrelsesmedlem for 1 år. Bestyrel-

sen forslår GN at stille op som Næstformand. PL er villig til genvalg. MEM er villig til genvalg. 
Jens skal spørges om han vil være ordstyrer, JT skriver til Jens. Per ønsker også genvalg som revisor, HL 
spørger Poul om han stiller til valg som revisorsuppleant for et år. 

 HL spørger Per om han vil have enkeltmedlem stemmeret. 
 JT laver et oplæg til et forslag om overtagelse af KFIU-Hallen og undersøge om der er noget FSKBH skal 
 være opmærksom på. 
 Der skal laves et regnskab for hallen som skal med til Repræsentantskabsmødet. 

 
2. Plan for overtagelse af KFIU-hallen 

PL gennemgik prioriteringsliste- ejendomsudgifter for KFIU-Hallen. Disse lister vil blive fremlagt på  
Repræsentantskabsmødet. Opholdsrum og lille rum, vil også komme med på prioriteringslisten. 

 
3. Status fra Bike and Run markedsføringsgruppen. 

Markedsføringsgruppen holder møde mandag den 25. marts på FSKBHs kontor. Der skal gennemgås:  
 Søger pulje til DSB reklame.  
 Spørger forbundet om hjælp til materiale. JT laver en ansøgning med MJ CC 

 
4. Ønsker fra bordtennis udvalget 

Udvalget har sendt en mail, men en række spørgsmål og ønsker, som bestyrelsen drøftede. JT, vil tage 
kontakt til Peter med svar på udvalgets mail. 
 

5. Sportsfiskeri 
Bestyrelsen har gennemgået en mail fra Sportsfiskeri. Allan ønsker at FSKBH skal ændre navnet nyheds-
brev til evt. ugebrev. Dette er under overvejelse. 
Derudover ønsker Allan at alle på kontoret kan udsende nyhedsbrev. Bestyrelsen drøftede dette, og der 
var enighed om, at med de ressourcer kontoret har til rådighed, vil det fortsat kun være MJ, som sender 
nyhedsbrev ud. GN vil ringe til Allan. 

 
5.  Meddelelser fra: 
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 Formanden 

 

      JT – Deltog ved FSKBHs nytårskur som igen i år var et virkelig godt arrangement – tusind tak til Mari-Ann😊 

      Har sammen med HL og Rikke Line haft møde med Hvidovre Kommune for et eventuelt 
      Samarbejde omkring faciliteter og aktiviteter. Hvidovre Kommune har 4.500 ansatte, men er pt. ikke  
      medlem af FSBKH. Vi aftalte i første omgang at sende invitationer til vores Bike & Run og de fik udleveret 
      vores folder med aktiviteter. 
      FSKBH var sammen med flere foreninger i København inviteret af DBU og DGI Storkøbenhavn til møde, hvor  
      Kultur- og Fritidsborgmester også deltog. Hun havde et oplæg omkring kommunens idrætsstrategi.  
      Derudover var der lidt info omkring gebyrsagen, hvilket endnu ikke er helt på plads. 
      Haft møde med GN. og MEM fra vores bestyrelse for at arrangere et Mors Dags Event –  
      yoga for begyndere. Vi håber det kan medvirke til, at vi kan få det som ny aktivitet i FSKBH. 
      FSKBH fik muligheden for at have en stand på Copenhagen Bike Show, hvor GN, KC og JT henover  
      en weekend fik udleveret flyers for vores Bike & Run den 3. juni 2019 i Rødovre. Vi håber naturligvis, vi kan 

      se et resultat på selve dagen😊 

        JT skulle have deltaget i Idrætsforum København møde den 1. april 2019, men er udsat indtil videre. 
 

  Næstformanden 

    
     MK – intet at tilføje 

 
 Økonomiansvarlig  

      
      PL – Læs indlæg: Klik her 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
     GN – Skulle have deltaget i Regionsmødet d. 14/3, som blev aflyst grundet for få tilmeldinger.  
     Udsat til d. 20/5. 
     Deltager i årsmøde hos følgende udvalg: 
  
     Motions: 16/4 
     Svømning: 24/4 
     Billard:  15/5 
         

     KC – Fodbold: Turnering er lagt, og de første kampe begynder d. 8. april. Der er status quo i antallet af hold  
     pt. i forhold til sidste år på samme tidspunkt, og der mangler 13 hold i herresenior i forhold til det samlede  
     antal i 2018. Men forventer at de som altid kommer når turneringen går i gang. Desværre er der ingen  
     dame eller mix række i år. Og der er kun tilmeldt et enkelt hold til vores forsøg på 5-mands fodbold. 
 
     JVP – Bowling.: 
     Turneringen lakker mod enden og der er sendt indbydelse ud til afslutningsstævnet 27. April. 
     Søndagstræf nærmer sig næstsidste spilledag som er 07. April. 
     Skydning: Afdelingen har forelagt nogle datoer til evt. årsmøde i afdelingen. 
     JT og JVP deltager begge den 6. maj. Afventer nærmere besked vedr. afholdelsesdato. 
     GoKart: Intet nyt fra afdelingen 
     Bordtennis: Intet nyt fra afdelingen 
     Petanque: Intet nyt fra afdelingen 
 
       MEM – Tennis; der er bestilt opstart af baner. 
     KFIU-anlægget: der er ansat 3 personer - kun en på kontrakt, men alle hjælper hinanden. En har erfaring 
     med Carlsbergs tennisbaner. 

     Badminton: holdturneringen er snart slut. Årsmøde 18. maj 2019. 
     MEM ønsker en liste over dem der mangler at betale inden årsmødet. 
     MEM har haft møde GN, JT omkring mors dag. Det bliver begynder-yoga og der er p.t. instruktør 
     på. Der er sandwich, vand, bobler og jordbær med chokolade. Vi tænker, at vi fremover kan tilbyde den 
     ne gren i FSKBH. Der bliver udfyldt et evalueringsskema på dagen, for at høre om der er opbakning til  
     det. MEM, GN og JT deltager på selve dagen. 
     Tirsdag den 4. juni afholder FSKBH Farsdag. Det bliver en badmintonturnering, efterfølgende pølser og 
     en øl/vand. MEM undersøger priser på en evt. pølsevogn. Eller bliver det en grill, her skal dog brugs 1-2 
     personer til at hjælpe med grillen.  
     MEM forslog en Evt. indsamling til Bike and Run, som kan være pant flasker eller indsamling. 
     Det er til et tilskud til en oplevelse for en dreng, der har været ude for en ulykke og sidder i kørestol  
     i dag. Tilskuddet skal ikke være penge, men en oplevelse. Det kan bruges som reklame/positiv omtale  
     på Facebook ligesom f.eks. cancer ramte børn. Det skal undersøges om det er lovligt at lave en  

http://www.fskbh.dk/media/1362322/fskbh-regnskab-2018.pdf
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     indsamling - MJ blev sat på opgaven. 

 
               
Administrationen 

 

     HL – Josef Jezewski er død. 
    Der er sendt en bårebuket til begravelsen den 15/3, jeg var på ferie og kunne ikke deltage. 
    Underskrifter til Bank. 
    Til master- eller visa kort, så vi kan annoncere på Facebook. 
    Ansøgninger Praktikant - 12 uger i perioden 1/8 til 31/10 Der er pt. kommet 2 ansøgninger –  
    Det kan være meget svært at finde opgaver til praktikanterne, hvorfor det blev besluttet ikke at  
    tage praktikanter i år. 
    De Nye Skatteregler. 
    En afdeling har foreslået en alternativ fortolkning af reglerne, men der var enighed om, at vi   
    selvfølgelig følger dem reglerne som de er. HL skriver til afdelingen. 
 

              
     MJ – ES cup floorball/høvdingebold fredag den 08. marts, forløb rigtig godt, det var en super dag og alle 
    Var positive. 
    MJ er så småt gået i gang med at planlægge Bike and Run 2019. Mange af de frivillige har meldt positivt  
    Tilbage og der mangler kun en lille håndfuld. 3 kommuner har givet tilladelse til at afholde B&R.              
    MJ kommer ikke til Repræsentantskabsmødet, men har fået Niels til at være referent. 
 
Eventuelt 
               
             Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 11. april kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
             Visa/dankort til Facebook. 
             MJ undersøger hvad det kræver at lave en donation.  
        
             

 
 
 

FSKBHs mødekalender: Klik her  

Referent MJ 

http://www.fskbh.dk/om-firmaidraetten/moedekalender-20192020

