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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 20.06.2019 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK,) Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm (PL), 
John V. Petersen (JVP), Kim Christiansen (KC), 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, dog tilført 4.7 Revision protokol 1. kvartal. 
JT blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 
2. Opfølgning på sidste møde 

Fra bestyrelsesmøde 09.05.2019 – . KC. Lajla Haasum som er fanebærer fylder snart 73 år, og vil da gerne 
fortsætte. Men synes det er i orden at man leder efter en yngre. 
Lufthavnens Idræts Forening (LIF) som fylder 70 år, ønsker gavekort til A-sport 
Sag vedr. voldelig opførsel d. 6. maj, er der fulgt op på med besøg på anlægget og en snak med holdet.  
Sagen er endt med en undskyldning, og selvjustits på holdet. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Godkendelse af kommissorium for markedsføringsgruppe 

PL gennemgik grundigt kommissorium for markedsføringsgruppe.  
Bestyrelsen drøftede det frem og tilbage og blev enige om et par ændringer. PL vil rette de få ændringer 
som aftalt og udsende igen til bestyrelsen, som så vil give den endelig godkendelse. 

           HL og MJ skal sende det godkendte kommissorium ud til udvalgsformændene. 
  

2. Klatring for FSKBH 

JT har fået en henvendelse fra Henrik Bratz som har en klatrehal på Tobaksvejen 20 i Søborg. Henrik øn-
sker nu et samarbejde med FSKBH, men i det store hele, er det for at få flere medlemmer og kendskab 
for hallen i Søborg. 
Bestyrelsen drøftede den tilsendte mail og besluttede at FSKBHs medlemmer skal kunne få en eller anden 
form for rabat ved tilmelding for 3 måneder. JT vil tage kontakt til ham. 

 
3. Bike and Run 2020 

MJ orienteret om Bike and Run 2020. Alt gik rigtig godt i år og selv vejret var med os. Det eneste der var 
at sætte fingre på var at højtaleren ikke spille godt nok og der var for få hold. 
Bestyrelsen besluttet at afholde Bike and Run i 2020, dog med den forudsætning at der skal være mere 
end 25 hold tilmeldte inden tilmeldingsfristen. Er der under 25 hold skal løbet aflyses. Det blev besluttet 
at Bike and Run afholdes mandag den 8. juni 2020. Samme sted i Rødovre, hvis vi får en godkendelse fra 
Rødovre. 
KC har ringet til 50 firmaer (helt nøjagtigt), for at ville forære dem gavekort til gratis deltagelse. Det har 
været en udfordring bare at skulle forklare hvad Bike & Run er, og for at få firmaerne til at modtage et 
gratis gavekort. Skal nok sættes anderledes op, og i meget bedre tid, hvis vi skal forsøge det igen. 

       
4. Tilbud på videoovervågning 

HL fremviste 3 tilbyd på videoovervågning - Det skulle bruges til bl.a. at kunne se om hvor mange grati-
ster der kommer i hallen. Bestyrelsen mener ikke at sådan et system kan gøre den store forskel, men 
derimod have mere personlig kontrol, i de perioder hvor der ikke er så meget udlejning. 
Det blev derfor besluttet ikke at købe overvågning, men MJ skal spørge Ole om ham vil påtage sig flere 
besøge i hallen og opkræve betaling for evt. gratister. 
Det blev også besluttet at HL, skal undersøge muligheden for et nyt dørkode system. 
  

 
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Gebyrsagen 
GN og HL har været til møde herom. 
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Der har været nedsat en gebyrgruppe fra folkeoplysningsvalget, som har set på den forslået gebyrmodel. 

De har ikke fundet anledning til at ændre den, så derfor er det stadig den oprindelige model som bliver 
gældende. Se priserne: Klik her  
 

2. Regnskab 1. kvartal 
HL orienteret om regnskabet og hertil var der ingen kommentar 
 

3. Oplæg om dagen med Nationalbanken hvem deltager 
JT, MEM HL, MK, KC og MJ hjælper på dagen fredag den 6. sep.  

 
4. Kultur- og fritidspolitik 

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til Kultur- og Fritidspollitik 
 

5. Restancer 
HL orienteret bestyrelsen kort om alle restancerne.  
Det blev besluttet at sager under 2000 kr. og sager over 2 år gamle skal afskrives.  
HL skal lave en opgørelse på alle dem som har modtaget de obligatoriske rykkergebyrer og de skal her-
efter sendes til inkasso. 

De resterende klubber skal have rette antal rykkere og derefter til inkasso. 
Restancelisten skal være på nul og den skal med til bestyrelsesmøderne hver måned. 
Udvalgene skal have besked på de klubber som ikke har betalt og de må IKKE deltager før betaling er 
bragt i orden. 
MK spørger Åge om han vil se på sagen. 

 
6. Forbundet repræsentantskabsmøde 

JT, GN og JVP deltager den 23-24/11 2019 – HL giver besked om deltagelse.  
Der er ingen forslag fra FSKBH 
Forbundet søger også foreninger, som ønsker at afholde repræsentantskabsmødet i 2023.  
FSKBH ønsker ikke at afholde i 2023.     

 
7. Revision protokol 1. kvartal  

Revisionen kommenterede en regning fra bordtennis, som ikke var en rigtig kvittering. Dette har HL  
allerede taget fat på og bordtennis er ved at finde den rigtige kvittering. 
Fodbold er blevet gjort opmærksom på et tilskud de er tildelt til brug i 2019. 
Men pengene er tilgået til udvalget december 2018, så fodboldudvalget skal tage højde for kursusudgif-

ten når budget for resten af året disponeres, så der ikke opstår underskud i regnskabet. 
Værdipapirer er også gennemgået, alt ok.  
 

 
5.  Meddelelser fra: 

 
 Formanden 

 
     JT – Har sammen med GN deltaget ved billard årsmøde. Christian fra udvalget stoppede efter 43 år!. 
            Derudover stoppede Frank J. også. Nyvalgt blev Arne Sund. Det var glædeligt at kunne meddele 
            billardudvalget, at de havde modtaget midler fra Lokalforeningspuljen til renovering af 6 billardborde. 
            Var sammen med en masse andre frivillige med til at få afviklet et Bike & Run i super godt vejr.  
            Desværre et fald i antal hold, men vi håber på et bedre i 2020. 
            Firmaidræt Open 2019 foregik igen i Aarhus – perfekte rammer, en masse glade deltagere og skønt vejr.  
            Igen i år et rigtigt godt arrangement. 
            Har sammen med Rikke-Line været til møde hos Toms i Ballerup. De ønskede i første omgang at  
            opstarte en løbeklub – både i Ballerup og i Hvidovre. Vi fortalte naturligvis om alle vores tilbud, som også 
            efterfølgende er sendt til dem for brug til deres intranet. Et meget positivt møde som JT forventer  

            mere af. 
 

  Næstformanden 
    
     GN –Den 12/5 deltog i Mors Dags event i Knuthenborghallen. Fantastisk arrangement med mange glade  
             deltagere. 
             Deltog i Billard årsmødet d. 15/5. 
             D. 20/5 været til møde i Region Hovedstaden, hvor vi fulgte op på Formandsmødet i Fredericia. 
             Deltog i møde på Københavns Rådhus i Kultur- og Fritidsforvaltningen d. 21/5 om brugerbetaling af  
             sportsfaciliteter. 
             Deltog i Bike & Run i Rødovre d. 3/6 som samaritter. 
             D. 4/6 deltog i årsmødet i dart afdelingen. 

http://www.fskbh.dk/media/1424467/gebyrsag-priser-2019.pdf
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              Svømmeafdelingen har fået sine vanlige tider i de vanlige svømmehaller. 

              Deltager i European Company Sport Festival I Salzburg d.26-30/6. 
              Deltager I brugerrådsmødet I Hillerødgade Svømmehal d. 2/7. 

 
 Økonomiansvarlig  

      
      PL – Fodbold Nord har ingen aktiviteter, domæner skal opsiges og konto nedlagt. 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
     MK – Intet at tilføje 
         
     KC – Ny række startet op d. 23. maj, og der er stadig interesserede hold og hold på venteliste.  
              Firmaidræt Open i Aarhus havde deltagelse af 4 SOB hold fra FSKBH ud af 5 deltagende, Thomas Cook 
              blev endnu en gang vinder. Desuden deltog et mix hold fra Bispebjerg, hyggeligt som altid. 
              Den nye håndboldformand Anette fra Danske Bank, har aftalt møde med KC og HL d. 26. juni, for at  
              drøfte næste træk for afdelingen. 
              Bruger Bestyrelsen Valby Idrætspark, har endnu en gang fået en påmindelse om, at vi ønsker en  

              opgradering/reparation af petanquebanen. Den er i meget dårlig forfatning. 
 
     JVP –  
 
  
      MEM – ikke tilstede 
               
Administrationen 

 
     HL – Momsfritagelse grænse på 50.000,- ellers bliver det kommercielt. 
             Henning fra forbundet oplyser, at man godt kan have noget med moms og noget uden moms.  
             Foreslår at vi holder møde med ekstern revisor. 
             50 år fødselsdag reception. 
             Gert Godthjælpsen, fra cafeteriet i gl. Valby hal. Lørdag 22/6 fra 13 - 15 

              
     MJ – Intet at tilføje 
            

Eventuelt 
         
      KC orienteret bestyrelsen: Der har været flere tilfælde af chikane, ballade og hærværk i Grøndalscenteret,  
      Da problemerne er blevet flyttet fra Bellahøj Hallen, hvor man nu har sat vagt på. DGI har også omtalt  
      problemerne, så en opfordring til vores brugere om at være opmærksom på ”unormale” tilstande og  
      melder det til rette sted/personalet.     
     
      Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 12. september kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
        
 
                   
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

