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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 13.10.2016, kl. 17.30 på FSKBH-
kontoret. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL) Gitte M. Nielsen 
(GN), John V. Petersen (JVP), Mari-Ann E. Madsen (MEM), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby (HL), 
Mette Jul (MJ) 
Fra kl. 17.30 til 18.30 Leif Slangerup (LS), Elo Johansen (EJ) og Tommy Esholdt (TE) fra atletik.  
 
JT bød bestyrelsen, LS, EJ og TE fra atletik velkommen til dagens møde. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden nr. to blev godkendt  
JVP blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
 
Fra bestyrelsesmøde den 18.8.2016, intet at berette. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. FSKBH´s økonomi 
     Alle tilslutter sig følgende forslag fra økonomimøde den 2. juni, om økonomioptimering.  
 

- 2017 Effektivisering af kontor: 40.000,-  
Skal opnås ved at opkræve gebyr på fakturaer. 20,- pr. faktura anslås til at give 
20.000,- i indtægt. 
Nyt opkrævningsmåde med betaling ved tilmelding, anslå at give 20.000,- i besparelse 
på tab på debitorer. 
 

- 2018 Kontingentstigning: 40.000,- 
En kontingentstigning til klubberne anslå at give 40.000,- i merindtægt, ved at kontin-
gentet stiger til henholdsvis 700,-, 1.400,- og 2.100,- 
 

- 2018 Administrationsbidrag sættes til 5%: 40.000,- 
En stigning i administrationsbidraget fra 3½% til 5% anslås at give  40.000,- 
 

- 2018 Ressourceforbrug på kontoret undersøges. 
 

- Afdelingernes budget skal stadig være i nul eller plus. 
 

 
2. Vært for firmaidræt Open 2018 
     FSKBH´s bestyrelse ønsker ikke at søge om værtskab for 2018. 
   
3. Bowling – ansøgning om hensættelse af overskud 
    PL gør opmærksom på at udvalget godt må hensætte, men de skal være til øremærket formål. Det 

kan ikke blive brugt til at gøre kontingentet billigere.  
     Det blev på baggrund af manglende oplysning af hvad pengene skal bruge til, at det blev et afslag. 

HL sender et brev til bowling udvalget, men en forklaring på det negative udfald. 
 

4.  Sager til drøftelse. 
 

1. Flemming sygemeldt 
HL oplyste, at Flemming den 6/10 desværre har sygemeldt sig med en forventet længde på 4 uger. 
MJ og HL vil de næste fire uger se tingene an og prøve at løse de opgaver som ligger hos Flemming 
og derefter se om der skal hjælpe til. Håber at alle vil bære over med evt. ventetid på kontoret.  
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2. E-Sport – ny aktivitet 
HL har deltaget i E-Sport Workshop lørdag den 8. oktober i Nyborg, med 29 deltagere. 7 firmaidræts 
foreninger repræsenteret. E-sporten er ikke annerkendt, hvilket gør at de ikke kan få midler. Ligger 
under Dansk Atletik forbund. Andre foreninger er aktive på forskellige måder: 

 
1. 
Frederikshavn Firmaidrætsforening, Marianne Juul Rasmussen. De afholder 2 events om året 
(LAN party) med hjælp fra 2 lokale E-sportsentusiaster. Stille bordtennis bord op. 
2. 
Fik kontakt til person i GMC. De har nedlagt minigolfen og lave højst sandsynligt et  
E-sportslokale der. (Træning for vores klubber). 
3. 
DHG håndbold. Har taget E-Sporten ind under sig. 25 % af træningen er løb. 
Kan evt. koble skydetræning på.    
 

      HL tager fat i kontaktperson E-Sport og inviterer til et møde med bestyrelsen. 
 
       

3. Årets idrætsforening, udpegning af deltager 
JT tager beslutning. 

 
4. Udvalget atletik 

Antallet af deltager falder desværre meget. Folk kommer og går og det er svært at fastholde delta-
gerne. Til Jubilæet kom der 80 deltager, det vides ikke om det var fordi det var gratis at deltage el-
ler om det var jubilæet som trak. Der er for få indtægter i forhold til udgifter. 
Klubberne mangler deres ildsjæle til at hold fast i at alle deltager. Udvalget tænker over at ændre 
navnet til Løb og motion. De skal meddele det til kontoret og et lille skriv til nyhedsbrevet. 
MJ vil prøve at tage fat i Greve trim og tilbyde at de kan komme og løbe til en specielpris. 

 Udvalget vil skrive til tidligere deltager og gør lidt opmærksom på dem selv, Arne har en mailliste. 
Udvalget kan ansøge penge til nye tiltag. 
Udvalget skal tag fat i John fra bestyrelsen, måske kan han hjælpe med databasen. 
         

5.  Meddelelser fra: 
 
• Formanden 
JT – Har været til ekstraordinære generalforsamling hos skytterne. Carsten Bønnelykke stopper som 
formand og ny formand blev Ole Christensen og ny næsteformand blev Jan Wybradt. Skytterne øn-
sker ikke at beholde krudthuset.   
Erhvervsskoletræf i Nyborg – Godt og informativt møde. Det går ikke så godt med at få kontakt i er-
hvervsskolerne i Kbh. Der er lavet en undersøgelse om ønsker til idrætsgrene, her er fodbold og 
rundbold på 1.pladsen. Forbundet arbejder på at få ændret reglerne for at søge tilskud fra Ervhervs-
puljen. 
JT roser Asger, for hans store indsats med gebyr sagen, som nu er afsluttet. 
 
• Næstformanden 
MK – Frivillige fredag super arrangement, god stemning. ES cup fodbold var en god dag. 
Skal til halfordelings møde den 25. oktober.  
MK og KC skal være hjælpere til mandehørm i Aarhus lørdag den 15. oktober. 
 
• Økonomiansvarlig  
PL – intet at tilføje 
 
• Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
GN – Har været til regionsmøde. Hvor der blev lagt en dato for en floorball turnering. Lørdag den 
29. april fra 10-14 i Valby Hallen. Alle foreninger stiller med to – tre hold. Vi skal udvælge nogle 
klubber der vil stille hold. Sannie og Carsten vil lave en invitation. Pris 250,- pr hold. 
GN deltager i sportsfiskernes årsmøde den 19. oktober. 
GN fortalte om de 3 svømmere som svømmede Christiansborg rundt. Der er kommet to nye instruk-
tører. Svømme udvalget laver et tilbyd til dem som ikke kan svømme. En måned med en træner, der 
lærer personer at svømme.  
 
KC – Slutstillingen er sendt ud. Har haft et hold der har skabt dårlig stemning, der er kommet en 
indberetning fra dommeren og et af holdene. KC undersøger hvad der er sket og skriver til begge 
hold. Vil til næste sæson tage ud og se forskellige kampe, for at undgå dårlig stemning.  
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Har haft cup finaler og det gik godt. Der var to gode kampe, med spisning efterfølgende.  
Julestævne indbyder sammen med håndbold. 
Brugerbestyrelsen i Valby boldklub har fået 5 mil. til nyt klubhus, som er klar til maj. Der kommer ny 
hjemmeside og facebookside til Valby Idræt og Valby Hallen.  
Bauhaus åbner til marts 2017 ved siden af Valby Hallen. 
 
MEM – KFIU Hallen har fået lås på bageste dør i hallen. Folk glemmer at lukke døren, og så går 
alarmen i gang og det koster. Badminton hold turneringen er startet, desværre er der et par hold 
udgået. Betaling skal sendes ud MEM sender til HL. Alle tilmeldt skal betale også selvom de har 
trukket sig. 
Mesterskab i KFIU ligger over to dag. 
MEM har været til tennis årsmøde. Alex Neergaard er gået af som formand. Patrick F Ørngreen fra 
Danske Bank, blev valgt som ny formand. Bertil Jønsson træder til som ny turneringsleder. Banerne 
har været i super stand.  
 
JVP – Søndags træf Bowling i Gladsaxe går godt, god stemning.  
Skal til petanque årsmøde 27. oktober i Valby I.P. 
Har været sammen med JT til skytternes årsmøde. 
Fodbold-Nord slutter efter efterårsferien, det går også godt 
       
• Administrationen 

 
HL – Efter aftale med JT, kommer HL med en restanceliste på næste møde, hvor de klubber der 
skal til inkasso fremgår. 
Revisionsbemærkninger for 1. og 2. kvartal er lagt i dropboks. 
1. Kvartal underskrevet. 
2. Kvartal afventer svar fra enkelt afdeling. 
Har haft møde med Erik Larsen fra CC Hillerød, hvor også MJ deltog. CC Hillerød kunne afholde 2- 3 
åbne løb (uden Licens) hvor vores medlemmer også kan deltage, men alt skal cleares med Hillerød 
Firmaidræt. 
Dato for nytårskur blev 3. februar 2017, HL bestiller mad og lokale. 
Datoer for bestyrelsesmøder i forår 2017: 19/1, 9/2, 9/3 og 6/4. 
Repræsentantskabsmøde: 24/4-2017. 
Møde med Kom afd. DFIF: MJ og HL har afholdt møde med Søren Willeberg og Pernille F. Andersen, 
fra forbundet. De ville lære os bedre at kende og vi kunne bare henvende os, hvis vi har brug for 
hjælp til markedsføring, eller hvis vi har noget, som vi synes de kan gøre bedre. 
Rigtige Mænd: Lagt i dropboks - DFIF kontakter alle landets kommuner om vært for en lokal medar-
rangør til et løb en aften i maj. 

        
MJ – School on the Run: Fredag den 3. september havde vi besøg af ca. 8 hold (med ca. 8 personer 
på hvert hold) fra de nærliggende erhvervsskoler som var til school on the run. De skulle gennemfø-
re en LIVE omgang kryds og bolle, som forgik på græsset, her ved KFIU hallen. Det gik super godt, 
de var glade og havde en god oplevelse. Vi uddelte flyers til ES cup, så skulle løbe af stabelen 14 
dage efter. 
ES cup: Fredag den 16. september, deltog 40 hold af 7-10 personer i ES cup på Valby hallens 
idrætsanlæg. Det var en god og sportslig dag. Vi startet kl. 9.00 og sidste kamp var færdig kl. 16.30  
Frivillig Fredag: Fredag den 30. september afholdte vi FF, som forgik i Vallensbæk CGC (Copenhagen 
Golf Center). Vi fik undervisning i golf og efterfølgende var der puttings konkurrence og en runde på 
9 huller.  
Vi havde en rigtig hyggelig aften med en god wienerschnitzel og gammeldags æblekage. Vinderne af 
puttings konkurrencen var Jens Bolt og Søren West (hjælpere til Bike and Run). Vinderne af 9 huller 
var Frank Johanneson og Thorbjørn Jensen (billard udvalget) Tillykke til alle 4 og stor tak til alle 
som var med, for en super dag. 
Første bike and run styregruppemøde 05.10.16 Første møde til bike and run 2017 er sat i gang. Jea-
nette, Poul, Henrik og Mette var til stede. Mette gennemgik tidplanen og markedsføringsplanen og 
de nye tiltag. Næste møde er torsdag den 19. januar 2017. 
Erhvervsskolerne: 
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Der er sendt mail ud til ca. 15 skoler i nærområdet og to har svaret. Men der er desværre ikke 
kommet et møde i hus endnu. Den ene som har svaret vil rigtig gerne mødes, men kan ikke lige fin-
de tid lige nu. 
Den anden har ikke svaret med hensyn til tid for et møde, jeg rykker dem. 
Jeanette har sendt en info på Mikkel, leder fra Hotel-og Restaurantionsskolen, der har MJ sendt til 3 
af hans kolleger og de har ikke svaret, så MJ håber på Mikkel. 
Klubber: Har sendt mail ud til 4 af vores store klubber - for at besøg dem og få fundet frem til rette 
kontaktpersoner. 
De vendte heldigvis tilbage, med at de ikke var kontaktpersonen, men henviser mig til en anden, 
som så ikke svare. Har den 6. oktober været på besøg hos Nets. Det gik godt, Niels som er kontakt-
person er utrolig positiv. Men det er medarbejdere som ikke rigtig melder sig på aktiviteterne. MJ 
aftalte med Niels at de sammen skulle være i kontakt og prøver at få hold med til Bike and Run 
2017.  
Jeg bliver ved med at skrive rundt til de forskellige klubber og gør lidt opmærksom på os. 
 
Flemmings sygemelding: 
MJ skal nok være behjælpelig med de daglige opgaver og hvad der ellers ligger hos Flemming. 
MJ har ikke mulighed for at tage flere timer, men vil gerne være fleksibel her i starten (også selvom 
det kræver lidt flere timer), så vi kan få et overblik over situationen. 
 
 
 
 
 

6. Eventuelt 
 

       Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 10. november kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
       Til næste bestyrelsesmøde skal Sannie Kalkerup inviteres,, HL sender en invitation. 

 
       Afbud til næste bestyrelsesmøde fra MEM 
 
       Datoer for bestyrelsesmøder i foråret 2017 - torsdag 19/1, torsdag 9/2, torsdag 9/3. 
 
    

Aktivitetsliste 
Emne Initiativ Tid 

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

 
 
 
FSKBHs mødekalender http://fskbh.dk/fskbh/info/fskbh-moedekalender.pdf 
 
Referent MJ 
 

http://fskbh.dk/fskbh/info/fskbh-moedekalender.pdf
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