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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 12.09.2019 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) 
og Mette Jul (MJ)  
Henrik Jørgensen fra Dart afd. 
 
Afbud: John V. Petersen (JVP), Henrik Lindby (HL) 
 
JT bød bestyrelsen og Henrik Jørgensen velkommen. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden blev godkendt, dog tilført punkt 3.3 indstilling til kommunikationsudvalg 
MK blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 
2. Opfølgning på sidste møde 

Fra bestyrelsesmøde 20.06.2019, JT melder tilbage på klatremands pris for 3md. normal pris 1185,- og 
790,- (vores medlemmer) – MK orienteret fra mødet med Åge, han vil undersøge mulighederne for at nedju-
stere restancerne. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Dart afdelingen 

Henrik Jørgensen orienterede bestyrelsen om de udfordringer dart har haft. 
Udvalget har nedlagt udvalget mod vedtægterne, med det er også gået ned og ned og der var til sidst så 
få hold, at de ikke kunne køre udvalget videre. 
Henrik og Andre fra udvalget, ønsker at stå for 2-3 arrangementer om året. 
Men det kan desværre ikke blive før slut forår, da Andre er syg. 
Bisbjerg og posten, kan holde en turnering. Det ville være rigtig godt at bevare det sociale. 
Skal prøve at lave det det lidt anderledes en lørdag med morgenmad ved 9 og til ca. 18. 
Kun man invitere Hillerød Dart, GN vil spørge.  

Skal på FB 
Henrik Jørgensen vil gerne være kontakt person for Dart.  
 
 

2. Ansvarlig for KFIU-Hallen 
MEM er den daglige ansvarlige. MEM og HL indbyrdes aftale hvilket områder og beløb HL selv kan råde 
over. Så HL kan tage daglige beslutninger. 
 

3. Indstilling til Kommunikationsudvalg i DFIF 
Der skal indstilles en person til kommunikationsudvalget. Bodil Kærgaard 38 år, er blevet indstillet til  
posten. 

                         
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Boost events på FB 
Det er noget som skal med i markedsføringsudvalget. Ønsker udvalget selv at boost på Facebook skal 
udvalget selv betale, eller de kan søge FSKBH. 
 

2. Regnskab 1. halvår 
PL orienteret om regnskabet og hertil var der ingen kommentar 
Ser fint ud, der er 2 bilag fra fodbold, MK følger op på det og skriver til HL. 
 

3. Revisionsprotokol 2. kvartal 
Er slået sammen med 4.2 
   
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 
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     JT – Deltaget ved et fantastisk godt arrangeret ECSG som foregik i Salzburg. God mad, nem og hurtig 

             transport rundt i byen, og flot deltagerantal med ca. 7.000. 
             Haft møde med Gitte og Mari-Ann om opstart af yoga for begyndere/øvede. 
             Deltog ved LIF’s 70 års jubilæum. Receptionen foregik i deres dejlige klubhus, hvor der også var  
             arrangeret fodboldkamp mellem LIF og FSKBH hold. De havde ønsket sig gavekort til nye fodboldmål,  
             hvilket vi med glæde kunne forære dem. 
             Var sammen med flere fra FSKBH med da Nationalbanken havde personalesommerfest ved Valbyhallen.  
             Der var af Dansk Firmaidrætsforbund arrangeret mange forskellige udfordringer, som alle deltagere ivrigt  
             gik op i. En sjov eftermiddag hvor der var mange positive tilbagemeldinger. 
 

  Næstformanden 
    
     GN – Deltaget i mødet omkring opstart af yoga. 
              Svømmeafdelingen har åbent hus-arrangement tirsdag d. 17/9, hvor der vil være happenings i svømme- 
              hallen efterfulgt af socialt samvær og uddeling af præmier. 
              Deltager i Billardafdelingens arrangement d. 28/9 i afdelingens lokaler, hvor man fejrer de nye borde. 

 
 Økonomiansvarlig  

      
      PL – I forbindelsen med fusionen, skal regnskabet køre afskilt. Efter årsafslutning bliver de lagt sammen.  
      Budgettet fordeles i hallen og ude aktiviteter. Vedligeholdelseslisten bliver der lavet en konto pr projekt. 
      Drift at bygninger og udearealer  

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
     MK – Intet at tilføje 
         
     KC – Fodbold: Der blev ikke oprettet fodboldturnering for 5-mands hold i år, da der ikke var tilmeldt hold til 
     dette. Der blev efter sommerferien oprettet 2 nye rækker med 12 hold i alt, i henholdsvis august og  
     september. Der mangler pt 2 runder i turneringen, og ingen mesterskaber er afgjort i de 5 kategorier endnu.  
     Der er pokalfinaler d. 20. september, med 2 nye hold i herresenior, og de samme to hold som sidste år i  
     oldboys. 
     Håndbold: Anette ny formand for håndbold, HL og KC havde et møde d. 26. juni, hvor vi fik talt og nåede 
     til enighed om, hvordan håndbold fremadrettet skal køres som 3 stævner om året. Første stævne bliver d. 12.  
     oktober i Rødovrehallen, hvor prisen er 500 kr. for firmahold under FSKBH og 700 kr. for øvrige. Prisen er med  

     en øl/vand pr. deltager, for at gøre lidt ekstra til det første stævne. Sidste frist for tilmelding er d. 20. sep. 
     tember. Næste stævne er fodboldafdelingens julestævne i Rødovrehallen d. 7. december. 
 
     Tilføjelse til National Bankens stævne i Valby Idrætspark: Meget positiv medarbejder respons, og også direktør 
     Lars Rohde var meget begejstret deltager.             

           
     JVP – Ikke tilstede 
 
  
      MEM – KFIU-anlægget: Det er slut med bestyrelsen og vi har sagt tak for denne gang. 
    MEM har bedt om et punkt der hedder: funktionsbeskrivelse - så HL og MEM ved hvilken regler vi kan  
    agerer efter. PL svarede under punktet. 
    Badminton: har færre hold med i den nye sæson - desværre. Har også 4 hold på venteliste. 
    Der har været nogle udfordringer omkring stævneplaner, at vi ikke kan få flyttet et hold - da vi var  
    kommet til at sætte NOVO ind i en forkert række. Holdleder har klaget over dette og flere har været i  
    gang med at løse det. MEM har ringet op og givet en undskyldning på badmintons bestyrelsens vegne, at  
    fejlen er sket, men vi desværre ikke kan gøre noget ved det. Efterfølgende er det løst ved at vi har lavet en 

    række for sig selv, så holdet kunne komme i den rigtige række. Det har så betydet at et hold på venteliste er  
    kommet ind i stedet for NOVO. 
    Et stort ønske er at stævneplaner bliver opdateret så vi fremover kan sætte hold ind og flytte ved evt. 
    fejl placering. 
    MEM forslår måske, at Tue og Kent kunne komme til møde med hovedbestyrelsen. 
    Tennis: MEM har skrevet til formanden for at høre hvordan det går, men desværre ikke hørt noget. 
    Yoga: JT, GN og MEM har haft møde og vi starter yoga op den 6. oktober 2019 om søndagen kl. 11-12.30.  
    Efterfølgende havde vi et møde og til orientering er tidspunktet for opstart flyttet. 
    Vi starter op den 3. november 2019 og tidspunktet bliver fra 8.30 - 10.00 om søndagen i KFIU-hallen.  
    Tilmeldingen er for 3 måneder 600 kr. her i er der indregnet 100 kr. pr. enkelt medlem.  
    Vi søger penge til markedsføring og anlæg. 
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Administrationen 

 
     HL – Ikke tilstede 

              
     MJ – Har været til Bike and Run møde i Nyborg. Det er blevet besluttet at ændre lidt i opgavefordelingen. 
 
    Ændringerne vil primært være på opgavefordelingen mellem forbund og arrangørforening i forhold til: 
 

Økonomi 
Hele deltagergebyret tilgår arrangørforeningen 
-Foreningen afholder alle udgifter til lokal markedsføring 
-Foreningen afholder alle lokale driftsudgifter (som nu) – fx leje af telt, toiletter, bespisning af hjælpere 
osv. 
Markedsføring 
Foreningen forestår al lokal markedsføring. Fælles bestilling af materialer/layout. 
Lokalforeningspuljen kan søges til ekstraordinære tiltag. 
Hjemmeside drives af forbundet som nu. 
Der afsættes et beløb i forbundet til nationale markedsføringstiltag. 

Tidtagning 
Forbundet betaler i år 1 udgift til fjernbetjent chiptidtagning 
Mulighed for at opgradere til bemandet tidtagning (som i 2019). Difference mellem de to set-ups betales 
af foreningen. 
Tilmelding foregår som nu. Drives af forbundet i 2020. 
Præmier og sponsorer 

            Foreningen kan frit aftale med lokale sponsorer 
            Landsdækkende aftale med Løberen kan bestå (under forudsætninger). 
            
            Forbundets driftsopgaver: 
            Drift af hjemmeside – www.bikeandrun.nu 
            Drift af tilmelding. 
            National markedsføring. 
            Layout af materialer – tilbud om fælles bestilling. 
            Grundpakke tidtagning i 2020. Tilvalg muligt. 
            Stævnematerialer (målportal, banners, veste mv.) 
            Arrangørtræf (evt. hvert 2. år i forbindelse med Sparrings camp) 

            Online deltagerevaluering 
 
            Arrangørforeningen: 
            Modtager hele deltagergebyret (fælles pris?) 
            Al lokal markedsføring. 
            Planlægning og afvikling af BRS. 
            Lokale sponsorer, samarbejdspartnere. 
            Bestilling af tidtagning. 
            Præmier? 
            Sponsorstarter fra 2019? 
   
     Holder fri i uge 28. 
      
 
6.   Eventuelt 
               
      Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 10. oktober kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 

      Badminton skal inviteres til næste møde HL skriver.  
      HL skal undersøge om man må hænge noget op på vægen udenfor i forhold til lokalplanen. 
                   
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

