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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 10.11.2016, kl. 17.30 på FSKBH-
kontoret. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL) Gitte M. Nielsen 
(GN), John V. Petersen (JVP), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby (HL), Mette Jul (MJ) og Sannie Kal-
kerup (SK) 
  
Afbud fra Mari-Ann E. Madsen (MEM)  
 
 
JT bød bestyrelsen og SK velkommen 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden nr. 2 blev godkendt  
GN blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
 
Fra bestyrelsesmøde den 13.10.2016, Bowling har taget afslaget på deres ansøgning til efterretning.  
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Udvalgenes budgetter 2017 

Mangler fra fodbold og gokart HL sender en rykker. PL og HL fremlægger forslag til fælles budget 
på bestyrelsesmødet den 8.12.2016. 
 

2. Ny hjemmeside 
HL og MJ havde lavet et oplæg til bestyrelsen om en ny hjemmeside i CMS. Samme platform som 
Forbundet bruger. Prisen for hjemmesiden årligt er 2.500,- + 1.500,- hvis man er interesseret i be-
talingsdelen. Hertil kommer en årlig udgift på 1.000,- til Nets. Bestyrelsen var meget enig om at 
sætte det i gang. Til at starte med bliver det uden betalingsdelen. Men den vil komme efterfølgende 
når hjemmesiden er oppe og køre.  
En overflytning af hjemmesiden koster ca. 10.000,- Enighed om at vi betaler for dette. 
Den nye hjemmesiden vil være klar fra januar 2017 MJ er tovholder på oprettelsen. 

 
4.  Sager til drøftelse. 
 

1. Strategi 2018 
SK fra forbundet var på besøg for at høre hvordan det går med FSKBH – er der noget forbundet kan 
hjælpe med. Der blev gennemgået følgende:   

  
1. Kort orientering/status på 

• Aktiviteter og Events 
• Faciliteter: KFIU hallen og KKs anlæg 
• Erhvervsskoler  

 
           2. Diverse tilbud om hjælp 

• Udvikling af eksisterende idrætter (hold og individuelle), motionsaktiviteter, 
                           senioridræt/idræt om dagen 

• ForeningsEvents, som også kan gennemføres med begrænsede resurser 
• Kommunikation, markedsføring, synlighede  
• Rollemodelsforeninger 
• Stævneplanner/www med videre 

 
            3. Foreningsudvikling 
 

• Få inspiration og motivation til at styrke foreningen, synlighed, større netværk, 
                    aktivitetsudvikling, flere ledere, bedre struktur. 
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Derudover skulle bestyrelsen tænke over om der var behov for et udviklingsforløb (min 2 møder af 3 
timers varighed). Som skulle have udgangspunkt i foreningens behov, ønsker og ressourcer. 
Forløbet ville blive strikket sammen så det tilpasses FSKBH. 
Det vil være et tilskud på 100 kr. pr deltager pr. 3 timers forløb. 
 

 
2. Landsdel Øst – møde 17. november 2016 
    GN deltager 

            
5.  Meddelelser fra: 

 
• Formanden 

JT – Regionskonference i region Hovedstaden 
Firmaidrætten i Region Hovedstaden er en del af det gamle KAI samarbejde (nu ISU = Idrættens Samar-
bejdsudvalg), hvor idrætten stadig modtager en del penge, hvilket bevirker, at man bl.a. kan udbyde en 
række gratis kurser samt årlig konference med overnatning. Emnerne har sjældent været relevante for 
firmaidrætten, men vi har troligt deltaget. Hans Thomsen er med i styregruppen i ISU og foreslog derfor 
på opfordring fra Poul Erik Oppelstrup, at firmaidrætten skulle ”på” med Erhvervsskoleprojektet, hvilket 
blev accepteret i august måned. Nu er indbydelsen til konferencen blevet udsendt og vores indlæg er 
tilsyneladende blevet ”vraget” til fordel for et DIF/DGI skoleprojekt. Hans Thomsen har reageret men fået 
dette svar. 

Hej Hans, 

Jeg beklager, at der ikke blev plads til jer i programmet. Jeres gode indsats er absolut prisværdigt og 
ikke uinteressant. Men firmaidrætten kører jo i sine egne gode spor og jeres erfaringer på jeres specielle 
området opfattes næppe som særlig relevante for idrætsrådene. 

Da vi gennem de seneste år er ”ramt” af, at færre afser tid til konferencer, er vi nød til at fokusere snæ-
vert på, hvad sælger bedst her og nu. 

Min opfordring til regionens firmaidrætsforeninger er derfor, at så har vi da heller ikke nogen interesse i 
at deltage i konferencen, der i forvejen er tyndt besat. 

Fodboldårsmøde 

JT deltog ved et fint besøgt fodboldårsmøde i Rødovre – Viften. Idet der var udsendt en fyldig beretning forin-
den fremhævede formanden kun de vigtigste punkter såsom atter i år at opfordre klubberne til at overveje 
deres afbud, som stadig var et stort problem samt at de skulle huske at indberette til tiden. En ny sponsor er 
kommet til – Cooks & Cows.  
Man må gå ud fra at alle de fremmødte er tilfredse med den måde fodboldafdelingen kører, idet der ingen be-
mærkninger var til formandens beretning! 
Der var genvalg på næsten alle poster – undtaget herresenior hvor der var en enkelt udskiftning. 

 
• Næstformanden 

MK – Har været til halfordelings møde. Planen er lavet på forhånd, men alle kan inden 1. december 
komme med ændringer og ønsker. Så sidder kommunen derefter og fordeler. Det som FSKBH har fået 
tildelt ser fint ud. Lea og Henrik har også set det igennem.  
Der er ikke helt styr på Kløvermarken. Der er ingen der ved hvem der må spille og hvor. Det giver udfor-
dringer til vores Jule five-A-side. Det kan være at vi bliver nødt til at flytte til et andet sted. Vi undersø-
ger mulighederne og finder en løsning. Pt. er der 18 hold tilmeldte, det er lidt mindre end sidste år, men 
der er lidt tid endnu.  
 

• Økonomiansvarlig  
PL – Har haft møde med revisionen, de efterlyser et mere fyldestgørende svar til et bilag. Ellers havde de 
ingen kommentar til 3. kvartals regnskab. 

 
• Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

GN – Har været til årsmøde hos sportsfiskeri, der var kun 3 tilstede. Det er et problem, at der kommer 
meget sene tilmelderinger til turene. Der kommer en prisstigning på 10,- kr. i 2017. Allan vil gerne have 
oplyst de firmaer som har fiskeri - MJ skal prøve at finde firma som tilmelder fiskeri.  
Det går godt hos svømning. 
I billard går det også godt. 
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KC – Fodbolds årsmøde gik rigtig godt og super hurtigt. Rene og Kim var på valg og de blev genvalgt. 
Alle UK er på valg, og her er genvalg til alle på nær en ny valgt. Julestævnet den 10. december der er 
kommet 10 nye hold. Håndbold er også med til dette stævne. Pt. kun få tilmeldinger, men juleturnerin-
gen i håndbold vil blive afviklet. 
I Håndboldturneringen er der 8 hold, og det går godt og der er kun få afbud. 
Håndbold holder nytårs stævne anden lørdag i januar. 

 
JVP – Har været til petanques årsmøde, det gik godt, alle blev genvalg. Det blev diskuteret om hvorfor 
det ikke er muligt at komme til VM. JT forklare, at det er fordi at forbundet ikke er medlem af VM komi-
teen. Men at man er velkommen til selv at tilmelde sig. 
JVP har aftalt møde med atletik, så de kan se mulighederne for at overflytte databasen med resultaterne 
til et mere tidssvarende program. 
FodboldNord har fået to baner efter sommer.  

       
• Administrationen 

 
HL – oplyste, at Flemming netop har forlænget sin sygemelding. Da kontoret i den forbindelse er un-
derbemandet, har HL taget kontakt til København kommune, med henblik på at få praktikanter med 
længere videregående uddannelse i et 4 ugers ulønnet praktik forløb. 
Saldoliste er desværre stor, og det skyldes først og fremmest, at klubberne skal rykkes. Grunden til det 
ikke er nået, skyldes at der er brugt 400 timer ekstra på FO 2015, samt at regnskabsdelen i FSKBH sva-
rer til en 44½ times stilling i sammenlignelige foreninger. 
Der er kommet en ekstraordinær indtægt på 8.500,-, fra en konto der er opgjort i LTFI. 
Loen er booket til repræsentantskabsmøde i 24. april 2017. 
Tirsdag den 22. november har HL møde med Patrick Christian Folmann Ørngreen, ny Tennisformand.  
Afspadsering fra uge 46 og 2 uger frem., grundet operation i nærmeste familie.  
        
MJ – ES cup 2017 indendørs i Valby Hallen – fredag den 3. februar 2017 

 
 

6. Eventuelt 
 

       Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 8. december kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
        

E-sport – skal inviteres til januar møde, HL invitere. 
 
        
 
       
    

Aktivitetsliste 
Emne Initiativ Tid 

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

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