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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 
torsdag den 8. september 2011 kl. 17.30, FSKBH’s kontor, Knuthenborgvej 24. 

 
13. september 2011 

 
Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten Danielsen (CD), Git-
te Nielsen (GN), Michael Darre (MD). Carsten Bønnelykke (CB), Bjarne Carlslund (BC), 
Henrik Lindby HL) og Poul Munk (PM). 
 
Afbud: Allan Schmøde (ALS) og Kim Christiansen (KC) 
 
1) Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et nyt pkt. 4.3. Bridgeafdelingens ned-
læggelse og afslutningsarrangement. 
CD blev udpeget til mødeleder. 

 
2) Opfølgning på sidste møde. 

Erhvervsskolesatsning: ASG har svaret Dansk Firmaidrætsforbund som aftalt. 

Motion Danmark:     CD har udbedt sig yderligere oplysninger om arrangementer-
ne, og det viser sig at være motionsløb, som faktisk er en 
konkurrent til vore egen motionsløb. Materialet er videresendt 
til atletik- og motionsafdelingen. 

Senioridræt: Bent Knudsen har gjort opmærksom på, at der ikke er en 
nedre aldersgrænse for Senioridræt, der ønskedes fastsat, 
samt en anden betegnelse f. eks. ”Efterpensions-idræt”. Be-
styrelsen kunne ikke gå ind for dette, og ønsker det 
fortsat benævnt som ”senioridræt”. 

Frivillig fredag: HL oplyste, at en lille gruppe har arbejdet med projektet, men 
er kommet frem til, at det ikke var muligt, at få det op at stå i 
år, da tidsfrister for at få aftaler på plads er for kort. Der fore-
ligger dog et koncept, som kan bruges, hvis man vælger at 
afholde et ”frivillig fredag” arrangement i 2012. 

 Bestyrelsen tiltrådte dette. 

3) Meddelelser fra 

Formanden 
3.1. Dansk Firmaidrætsforbund holder seniorsportskonference for de sjællandske foreninger 
onsdag den 12. oktober 2011 kl. 12.00-17.00 i Glostrup Idrætspark. Alle interesserede kan 
deltage, men kun to repræsentanter pr. forening har stemmeret.  

 Ib Thustrup og evt. Allan Schmøde (bestyrelsens kontaktperson til se-
nioridrætsudvalget) tilbydes deltagelse. 

 

3.2 Orienteringsafdelingen har meddelt, at Gitte Gefke Hansen er konstitueret som formand 
indtil næste årsmøde. 

 Taget til efterretning af bestyrelsen. 
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Næstformanden 
     
    MK orienterede om, 

 At han overvejer evt. at stille op til valg til Idræts- og motionsudval-
get i Dansk Firmaidrætsforbund, hvilket der var tilfredshed med og 
opbakning fra bestyrelsen. 

 FSKBH stillede med 9 hold til DM i fodbold i Århus 
 Der er allerede udgået 10 hold fra fodboldturneringen efter sommerferien. 
 Kunstgræsbanerne i Valby er under etablering. 

 
Økonomiansvarlig 

CD Efterspurgte endnu en gang penge fra Hamburgturen. 

 MK oplyste, at nogle af pengene er overført og resten overføres sna-
rest.  

CD ønskede en ny computer, hvilket bevilgedes. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

BC: Bowlingsæsonen er nu startet. 

Vedrørende indbydelse til julestævnet, er det aftalt, at lave en sådan til 
eksisterende klubber som har indberettet, at de har bowlingspillere. 

   MD: Ønsker at udtræde af bestyrelsen til næste repræsentantskabsmøde. 

   CB: Nyhedsbreve – links passer ikke? Administrationen har efterfølgende 
undersøgt spørgsmålet, og kan ikke finde nogen fejl. 

 Der har været oversvømmelser i DGI-byen, hvorfor sæsonstarten er ud-
skudt til begyndelsen af november. 

 Er ikke orienteret om, hvad der videre sker på skydebanerne på Kalvebod. 

   GN: Zumba starter op igen den 8. oktober. 

 Har – som privatperson – skrevet læserbev til ”Østerbro Bladet” om den 
manglende sommersvømning. 

 Der er møde i KFF den 15. september, hvor spørgsmålet om lukning af 
svømmehaller tages op. Mødet må dog forventes aflyst på grund af 
valget. 

Administrationen 

    HL orienterede om, 

 Firmaidrætskonsulenten er i gang med at kontakte vores eksisterende klubber 
med henblik på bowling, håndbold, lystfiskeri og squash. Hun har arbejdet fra 
kontoret den seneste tid. 

 Revisionsprotokollens bemærkninger blev læst op, og protokollen blev under-
skrevet af bestyrelsen. Udvalgene tilskrives om at være opmærksom på 
at tage ”back up”. 

 Indhentet tilbud på brodering af ny fane til en pris på 6.380 kr. eksl. Moms. 
Der var enighed om at acceptere forslaget.                        

 Elektronisk optagelse af såvel nye klubber som nye enkeltmedlemmer er sat i 
værk og virker. 
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 Gokartudvalget ønsker gokart optaget i ECSG regi. HL tilskriver Dansk Fir-
maidrætsforbund med forslag om at det tages på programmet. 

 Et pilotprojekt for getonline betaling og tilmelding via SuperNova starter op 
her i september.  

 Via Dansk Firmaidrætsforbund er det muligt at indgå en aftale med forhandle-
re af Carlsberg Sport, således at for hver solgt Carlsberg Sport tildeles vi et 
antal point, som kan bruges til at handle sportsudstyr i Carlsberg Sponsor-
shop. Bestyrelsen fandt det var en god ide, og bad HL om at undersø-
ge spørgsmålet nærmere. 

 Flemming Johnsen har ferie i uge 39, hvorfor der ikke vil blive udsendt 
nyhedsbrev i denne uge. 

PM tilføjede: 

 Vi har givet et tilbud til Movia om ”Spinning on Wheel”. Ydelsen vil i givet fald 
blive leveret af Hillerød Firmasport. 

 I denne uge har vi slået endnu et slag for senioridrætten, ved et skrift på for-
siden af hjemmesiden og 2 nye indbydelser til badminton og bowling i dagti-
merne. 

 

4) Sager til beslutning 

1. Tilskud til etablering af nye beachvolleybaner i Ryparken. 
 

Godkendelse af udkast til svarbrev. 

ASG beklagede, at han ikke havde fået udfærdiget udkast til svarbrev til volley-
ballafdelingen. Svarudkastet er efterfølgende godkendt af bestyrelsen og 
sendt til Volleyballafdelingen den 20.9.2011. 

2. Hjemmesidetjek. 
 

Bestyrelsen skal jfr. hjemmesidegruppens mødereferat, der var bilagt dagsorde-
nen til sidste  bestyrelsesmøde, tage stilling til konkrete spørgsmål i relation til 
FSKBH’s hjemmeside. 

Gruppens forslag til forbedringer m m. af hjemmesiden blev alle bakket op af be-
styrelsen, herunder: 

 Der laves ikke specialside til Smartphone/netbook. 

 Det accepteres fortsat med hop ud af hjemmesiden for enkelte afdelingers 
vedkommende. 

 Afdelingerne opfordres til at indsende billeder fra bl. a stævner, som kan 
bruges på afdelingernes startsider, samt billeder af udvalgsmedlemmer til 
udvalgsoversigten. 

 Der ønskes mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet via hjemmesiden. 

 Der arbejdes videre med forslaget om udarbejdelse af elektroniske stan-
dardiserede tilmeldinger til stævner m v. 

 Det konstituerende møde hvert år efter repræsentantskabsmødet, udpe-
ger 2 bestyrelsesmedlemmer samt Flemming Johnsen til at foretage et 
check af hjemmesiden. 
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3. Bridgeafdelingens nedlæggelse samt afslutningsarrangement. 

ASG oplyste, 
At bridgeafdelingen har indkaldt til årsmøde i Slagelse, som 

 Er varslet for sent, 
 Ligesom han har undret sig over valg af sted (hører ikke til vores aktivi-

tetsområde). 
 
HI har gjort indsigelse mod indvarslingsfristen samt stedet (uden for vores områ-
de) 
 
CD tilføjede,  

 at de har lavet et afslutningsarrangement med bridgeturnering og over-
natning for inviterede spillere. 

 Udgiften er ca. 23.000 kr. med en egenbetaling på 125 kr. pr deltager. 
Bridgeafdelingens budgetforslag for 2011 er ikke godkendt af bestyrelsen, 
idet afdelingen ikke havde svaret på mails herom i foråret. 

 
Bestyrelsen var enig om: 

 At når der er gjort indsigelse, så skal der indkaldes til et nyt års-
møde efter bestemmelserne herom. 

 At der ikke kan ydes tilskud til en invitationsturnering (Skal være 
åben for alle vore medlemmer). 

 At der ikke kan ydes tilskud til ”ikke-medlemmer” 
 
CD tilskriver afdelingen herom. 

 
5) Sager til drøftelse 

1. Høring om Københavns Kommunes kommende kultur- og fritidspolitik. 

Fortsat drøftelse jfr. bestyrelsesmødet den 11.8.2011. Evt. bidrag fra os til San-
nie Kalkerups udkast til forbundets høringssvar. 
 
Bestyrelsen anbefalede 

 At GN’s kommentarer vedrørende sommerlukning af svømmehal-
lerne  

 At de uheldige konsekvenserne en lukning af Københavns Skytte-
center vil få for mange københavnske skytteforeninger 

 At vi ikke har en interesse i at fremhæve negative konsekvenser 
for seniorer og børn ved en centralisering af faciliteterne 

Blev indarbejdet i svaret til kommunen. 
 

 

2. Status på arbejdet i de 4 arbejdsgrupper nedsat på seminaret den 13.5.2011. 

Som aftalt på bestyrelsesmødet den 11.8.2011 bliver dette emne indtil videre et fast 
punkt på dagsordenen, hvor vi gør status over hvor langt de enkelte grupper er nå-
et og afklarer evt. koordineringsbehov. 
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Gruppe 1. 

Fra gruppe 1 har Mari-Ann henvendt sig om budget til aktivitetsdag: ”Jeg skal lave 
budget for vores aktivitetsdag, som blev vedtaget på vores seminar den 13. maj 
2011. Vi har skrevet, at hver idrætsgren skal stå for en aktivitet og de rekvisitter de 
skal indkøbe til dette må maks. koste 250 kr.   

Hvilket budget er der for en aktivitetsdag? Vi skal jo have en masse hjælpere, rekvi-
sitter, forplejning, præmier m.m. Kan vi evt. søge sponsorater eller tilskud hos for-
skellige foreninger o.lign.?” 

Bestyrelsen var enig om, 

 At gruppen må komme med et budgetforslag. 

 At der formentlig kan søges tilskud i Dansk Firmaidrætsforbunds 
”FOU-pulje”. 

 At der kan søges tilskud i FSKBH’s ”Aktivitetspulje”. 

 

Gruppe 2. 

HL orienterede på vegne af Kaj Wieczorek om at gruppen vil lave 3 løb som (3 x 3 
km stafetløb) rundt om Damhussøen i løbet af sommeren 2012. 

Den nærmere planlægning vil ske på et møde i oktober, og man forventer at skulle 
bruge ca. 10 hjælpere pr. gang. 

 

Gruppe 3. 

Efter oplæg fra ASG besluttede bestyrelsen en køreplan for møder med afdelinger-
ne, og hvem der deltager som repræsentanter for bestyrelsen. 

ASG skriver til afdelingerne herom. 

 

Gruppe 4. 

Fra gruppe 4 forelå udkast til funktions- og opgavebeskrivelse for afdelingerne. 

HL gennemgik udkastet, som blev tilrettet med bestyrelsens bemærknin-
ger/kommentarer. 

Aftalt at HL sender de 4 gruppers arbejde til orientering for bestyrelsen. 

6. Eventuelt 

MK fremviste forskellige profilskjorter og forskellige fritidsbluser. 

Bestyrelsen besluttede sig for at skulle have 1 skjorte samt et sæt fri-
tidsbluser. 

MK indkøber og får broderet. 

 

To Do Liste. 

Kulturudvalg – Tidsfrist? - NS, ALS og KC. 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 13. oktober 2011 kl. 17.30 på FSKBH’s kontor. 

Referent: PM 


