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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 09.05.2019 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt, dog tilføjet punkt 3.9 - fordeling af udvalg. 3.10 Bike and Run reklamepenge. 
MEM blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 
2. Opfølgning på sidste møde 

Fra bestyrelsesmøde 11.04.2019 – MEM skal på referatet, som ikke deltagende samt MEM tager sig af en 
evt. pengeindsamling til Bike and Run. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Nedsættelse af markedsføringsgruppe 
JT forslog at FSKBH laver en markedsføringsgruppe, til at søge forskellige midler fra Forbundet. Det behøver 
ikke nødvendigvis kun at være fra bestyrelsen, det kan også være fra udvalgene.  

      Bestyrelsen skal lave et kommissorium, så markedsføringsgruppen ved i hvilken retning de skal gå. 
      MK vil gerne være i markedsføringsgruppen og PL og GN vil gerne være med til at lave et kommissorium. 
      JT spørger Peter fra bordtennis. 
      Sendes til alle formænd om der er nogen som er interesseret. 

 
2. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder frem til maj 2020. 
20/06  - 12/09  - 10/10  - 14/11 - 12/12 - 09/01 - 13/02 - 12/03 - 02/04 - 14/05. 

Nytårskur 28/02 - repræsentantskabsmøde 28/4 
 

3. Fest ifbm. med FSKBHs 10 års jubilæum i 2020. 
      Det blev debatteret og det blev besluttet at se om FSKBH skulle lave en stor frivillige fredag fest 25/09 2020. 
      Det vil blive taget op igen i starten af 2020. 

 
4. Invitation fra LIF – 70 års Jubilæum 22/8-19 fra 14 – 18. 

      JT, KC, MK deltager og der må købes en gave op til 4000,-, KC undersøger med LIF formand Marianne om  
      gaveønsker. 

 
5. Fusionen med KFIU. 

      Der skal laves en meddelelse til alle medlemmer i KFIU at 1/07-2019 fusionere KFIU med FSKBH. 
      MEM laver et oplæg til JT, som Niels fra kontoret kan udsende. 
      Regnskabet skal køre separat indtil 1/1 2020, så laves der en ny kontoplan. 
      MEM bliver sat på som halansvarlig – MEM og PL laver en detaljeret beskrivelse af baderum. Der skal 
      indhentes tilbud fra 3 håndværker. 
      HL nedlægger div. bankkonti fra 1/1 også laves et nyt budget.  
      Der gøres ikke noget ved navnet KFIU-Hallen på nuværende tidspunkt. 

 
6. Revisionsprotokol 4. kvartal. 

      PL har lavet et oplæg og det er sat ind revisionsprotokollen. 
 

7. Fejring af dannebrogs 800 års dag. 
      Der er desværre ikke nogen som har mulighed for at deltage. KC spørger Laila om hun stadig ønsker at være  
      fanebærer. Hvis ikke, skal der findes en ny fanebærer.      
 

8. DTU Sicens Park 23/8-19 
HL og MJ undersøger om det er muligt at få tidstagningere og dommere der skal bruges. GN undersøger og-
så med Dart.  
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9. Fordeling af udvalg 
      GN: svømning, billard og MK: sportsfiskeri, motionsløb og dart MEM: KFIU-hallen, badminton og tennis 
      JVP: Bordtennis, bowling, gokart, petanque, skydning, KC: Fodbold og håndbold 

 
10. Bike and Run markedsføringspenge 

      Der er brugt 3400,- på en artikel, det har MK tager sig af. 
     KC ringer rundt til firmaer og tilbyder gratis hold. Der er kommet 4 som er interesseret MJ sender mail til  
      Disse 4 firmaer. 

 
 
 

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Opfølgning på vores repræsentantskabsmøde 
Fin beretning, dårligt signal at ikke alle udvalg ikke har skrevet indlæg til beretningen. 

       Ærgerligt at afdelings formand ikke deltager. 
Det skal holdes repræsentantskabsmøde, så må klubberne komme hvis de kan. 

 
2. Opfølgning på formandsmødet i forbundet 

      Formandsmødet blev afholdt d. 27/4-19 i Fredericia, hvor JT deltog som styrelsesmedlem og GN  
      deltog som bestyrelsesmedlem for FSKBH. 
      Mødet startede med en velkomst af Peder Bisgaard. 
      Mødet omhandlede den lokale sparring i regionerne og i landsdele. Deltagerne blev delt op i grupper, hvor  
      hver gruppe skulle komme med 3 forslag til, hvordan man kunne gøre møderne mere attraktive og givtige for   
      De enkelte foreninger. Samtidigt komme med forslag til, hvor mange gange disse møder skal afholdes pr. år.   
      Der var mange gode forslag, som der nu skal arbejdes videre med i regionerne og landsdelene. 
      Mødet omhandlede desuden Kollegamotion. Flere arbejdspladser i Danmark dyrker motion på  
      arbejdspladserne, men nogle af disse er ikke registreret i DFIF-regi. Hvordan får vi dem til det?  
      Deltagerne blev igen sendt ud i grupperne for at komme med forslag til, hvordan man får arbejdspladserne  
      til at lade sig registrere i DFIF. 
      Der var 4 gode historier fra foreninger, som havde søgt midler fra lokalforeningspuljen til forskellige aktivet 
      ter. Årets forening 2019 blev kåret: Ringkøbing og Omegns Firmaidræt (ROFI). 
      Årets leder 2019 blev kåret: Niels Kristian Madsen, Lemvig og Omegns Firmaidræt (LOFI). 
 

 
3. Restancer 

       Der er en del restancer, med forskellige beløb og tidsfrist, HL har skrevet til alle skyldnere mange gange.  
       HL skal skrive til alle udvalg og sige at dem som ikke har betalt må de ikke dyrke idræt. HL skal lave en liste 
       over den som er meget gamle og derefter skal de slettes. Dem som har fået 3 varsler bliver sendt til inkasso. 

 
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 

 
     JT – Ved FSKBHs repræsentantskabsmøde blev der valgt ny næstformand, idet MK ikke ønskede 
     at fortsætte på grund af arbejde. I stedet blev valgt GN. Det blev vedtaget, at fusionen mellem  
     FSKBH og KFIU-hallen bliver en realitet den 1 juli 2019.  
     Var sammen med GN til forbundets formandsmøde, hvor der var flere spændende workshops.  
     Se GN meddelelser. 
     Deltog ved håndboldens årsmøde, hvor det nuværende udvalg havde informeret om, at de alle ønskede at   
     stoppe. Til alt held var en repræsentant fra Danske Bank mødt op – og hun vil i samarbejde med KC fra  

     FSKBH bestyrelsen fortsætte afdelingen. 
 
 

  Næstformanden 
    
     GN – Deltaget i Motionsafdelingens årsmøde. 
     Afholdt årsmøde i svømmeafdelingen. Samt bestyrelsesmøde, hvor der blev planlagt at afholde event  
     d. 17/9- 19 mhp nye medlemmer. Vi vil lave forskellige tiltag, bl.a. vandgymnastik og "svøm så langt du  
     kan". Efterfølgende socialt samvær med servering af lidt godt til ganen. 
     Deltaget på Formandsmødet d. 27/4 i Fredericia. Deltager i Billardafdelingens årsmøde d. 15/5. 
     Deltager i Dartafdelingens årsmøde d. 4/6. 
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 Økonomiansvarlig  
      
      PL – Intet at tilføje 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
     MK – deltager på Darts årsmøde. 
         
     KC – En kedelig sag med næsten voldeligt overfald i kamp. Modtaget indberetning fra 
     holdleder og afventer dommer kommentar. Tager kontakt til holdet og deres opførsel efterfølgende. 
     Håndboldudvalg stoppet på årsmødet d. 2. maj, men glædeligt at Anette fra Danske Bank tager over som ny  
     formand. Samlet har vi talt om julestævne + et par stævner mere, (forår/efterår), i stedet for løbende  
     turnering. Evt. også forsøge med stævne med færre deltagere pr. hold. 
 
     JVP – ikke tilstede 
 
      MEM – KFIU-anlægget: MEM har orienteret bestyrelsen om beslutningen på repræsentantskabsmødet,  

      men vil gerne orientere alle inden rygter når dem. Der skrives i fællesskab. 
      Tennis: MEM har spurgt formanden om aktiviteter, årsmøde m.m. Men hører desværre ingenting. 
 
     Badminton: Har afsluttet sæsonen med sidste kamp i dag og på mandag har vi årsmøde. 
     Morsdag/Farsdag event: Alt er på plads til søndag og vi glæder os til et fuldt tegnet toga hold. 
     MEM har lidt udfordringer omkring indbydelse til Farsdag. 
     Omkring hvor mange der kan spille har MEM også udfordringer, da Tue ikke har tid til at hjælpe. HL har  
     fundet en løsning HL finder en måde at sætte det op på. MJ laver øl/pølse kuponer - dejligt at  
     få hjælp, når det brænder på. Tak :-) 

 
               
Administrationen 

 
     HL – Intet at tilføje 

              
     MJ – Alle 4 kommuner har godkendt og MJ har sendt til ansøgning til politiet. Der er pt. tilmeldt 17 hold  
     og der er ca. 30-35 som har tilkendegivet at de kommer. Der mangler stadig 2 frivillige til poster, 

     speaker samt opvarmer 
            
Eventuelt 
               
     Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 20. maj kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
        
     Det er ok at bestyrelsen køber en ny iPad, hvis den gamle er færdig. 
 
     Derudover er det utroligt svært at finde nogen der vil modtage et gavekort til gratis deltagelse til Bike & Run.  
     Mange vender slet ikke tilbage med svar, og andre vender først flere dage senere tilbage med negativt svar.  
     Rigtig mange har slet ikke sådan noget i deres interesse, da enkelte kun har afsat tid til DHL stafet i deres  
     årsplan. 
     Men KC har to firmaer der forhåbentligt vender tilbage i dag, og det er Holger Danske flytteforretning og  
     Kailow Tryk.  
                   
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

