
Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 
mandag den 9. februar 2010 kl. 18.00, FSKBH’s  kontor, Knuthenborgvej 24. 

 

Mødedeltagere: Asger Gaard (AG), Nils Sabroe (NS), Carsten Danielsen (CD), Michael Darre 
(MD), Michael Kofoed (MK), Kim Christiansen (KC) Allan Schmøde (AS) og Henrik Lindby (HL) 

Afbud: Gitte Nielsen (GN), Jette Steenberg (JS) og Poul Munk (PM) 

1) Godkendelse af dagsorden for mødet. 

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde. 

KC under punkt 7 skal stå debutant nåle i stedet for æres nåle. 
AS ønskede en ”To Do liste” sidst i referatet. 
Herefter blev referatet fra mødet den 11. januar 2010 godkendt. 
 

3) Opfølgning fra sidste møde. 

MD ser gerne at forkortelsen FSKBH bruges konsekvent. 

JS bedes kontakte den tidligere FKBU´s sportsfiskeribestyrelse igen. 
 

4) Meddelelser 

Formanden 

AG informerede om at PM var opstillet til Københavns Kommune Folkeoplysningsudvalg, 
men var ikke blevet valgt ind. 

AG orienterede om at der var afholdt fodboldmøde mellem det 2 gamle unioner og at det 
var forløbet positivt.  
MK supplerede med at der kunne opstå problemer med de 2 fodbolddommer klubber. FKBU 
dommerne (FUD)vil ikke betale kontingent til KFD. FKBU fodbold betaler i forvejen til 
dommerklubben, så de vil ikke bidrage yderligere til et KFD kontingent. 
Enighed om at de 2 dommerklubber selv må finde en løsning. Der er snart dommermøde i 
FUD, her vil MK, KC og NS deltage. 

AG orienterede om at der er indgået aftale om liberalisering af spillermarked, som sikre 
foreningslivet 1,7 mia. kr. i 2012 svarende til 2008 niveau. 

AG har fået henvendelse fra GN med henblik på Firmaidrætsfestivalen i Odense. MK oplyste 
at fodbold deltager. Aftaltes at der senere kan se på hvem der ellers deltager. 

Næstformanden 

Økonomiansvarlig 

CD har sammen med PM og HL haft møde med TDC med henblik på en ny telefonløsning. 
Der startes op med denne løsning, men markedet skal følges for at holde sig orienteret om 
bedre eller billigere løsninger. 

CD har ligeledes sammen med PM og HL haft møde med Tryg forsikring. 
Forsikringsgennemgangen resulterede i en billigere løsning. 

CD havde lavet udkast til huslejekontrakt mellem Firmaidræt StorKøbenhavn og KFIU-
Hallen. Kommentarer sendes til HL. 



Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

AS spurgte til hvornår den nye bankkonto er klar. HL der ventes på nyt CVR. nr. 

MD oplyste at volleyball har aflyst et stævne pga. for få tilmeldinger. 

MD er idrætsansvarlig for bordtennis i Dansk Firmaidrætsforbund og ønsker ikke at stille 
genopstille i 2011, pga. utilfredshed med Idræt og Motion. 

MK oplyste at han er inviteret til at deltage i en gruppe, der skal se på 
tilmeldingsproceduren i forbindelse med DM tilmeldinger. Der afholdes møde den 16. marts. 

MK fodbold tager til DM den 20. – 21. marts i Salling hallerne. 

MK fodbold overvejer at søge inde DM i 2012. 

MK oplyste endvidere at der er problemer med privatbanerne i Gentofte og Ballerup. Det 
aftaltes at AG tager kontakt til Gentofte, og at det forsøges at få Sannie Kalkerup til at 
kontakte Ballerup. 

KC oplyste at der er samarbejde med DAI, samt at de ”gamle UK’er i FKBU og KFIU” har 
indledt samarbejde. 

AS oplyste at 1. og 2. afdeling af torskefestivalen, samt turen til Mørum i Sverige er fuldt 
booket. 

AS nævnte at det var et problem at der kun er ham i bestyrelsen, men får dog hjælp i form 
af personer der påtager sig båd ledere tjanser. 

Administrationen 

HL nævnte at administrationen ikke fandt de 61 reserverede domænenavne relevante og 
det blev besluttet ikke at købe dem. 

HL hvis bestyrelsesoplysningerne på hjemmesiden ønskes ændret, bedes de sende til 
administrationen. Foto modtages gerne og ellers vil der blive taget billeder på næste 
bestyrelsesmøde. 

HL der er årsmøde i regionhovedstaden den 23. februar kl. 19.00 i Grøndals centret. AG 
deltager. 

Med hensyn til valg til bestyrelsen i KFIU-Hallen, vil AG høre Ole Juul Hansen. 

HL skal indhente tilbud på opstart af næste sæson med henblik på ubemandet hal. 

HL oplyste at der er generalforsamling i grundejerforeningen i aften, men ikke noget af 
relevans for os. Det drejer sig mest om fordeling af vejpenge. 

HL viste statistik for FSKBH’s hjemmeside. Det aftaltes at der lægges en counter på 
FSKBH’s forside. 

 

5) Sager til beslutning 

1. Deltagelse i DFIF Storkøbenhavns årsmøde den 15. marts 2010 i Grøndal centret kl. 
19.30. 
Det aftaltes at AG, NS, CD, MD, PM deltager. 

2. Deltagelse i Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde den 17.-18. april 2010 på Hotel 
Nyborg Strand. Det aftaltes at AG og MK deltager. MD er der også i form af 
idrætsansvarlig. 

 
 



 
6) Sager til drøftelse 

1. KFS og LTFU har rettet henvendelse mhp. på en formel samarbejdsaftale med 
Firmaidræt StorKøbenhavn om regler/vilkår for at deltage i hinandens arrangementer. 

Der ønskes en forklaring/undskyldning på mail fra Torben Frederiksen før samarbejde 
drøftes med KFS. 
Forslag om tillægsbetaling for LTFU og KFS klubber.  
AG uddelte papir med forslag til indhold af en evt. aftale. 

2. Drøftelse af principper for etablering af afdelinger i Firmaidræt StorKøbenhavn både i de 
tilfælde, hvor det sker ved sammenlægning af to afdelinger fra KFIU og FKBU, og ved 
videreførelse af en afdeling fra en af unionerne. 

Forslag om at afdelingerne holder årsmøder i KFIU + FKBU regi og herefter holder et 
stiftende møde.  

Idrætsansvarlige tager kontakt til deres afdelinger. MK har efterfølgende lavet skema 
der kan bruges af de idrætsansvarlige, til at få afklaret en del problemstillinger i 
processen. 

3. Firmaidræt StorKøbenhavns repræsentantskabsmøde tirsdag den 23. marts 2010.  

AG oplyste at dirigenten er på plads. 

Forslag til mødet: Forkortelsen forslås ændret fra FSK til FSKBH. Frister i f.b.m. 
repræsentantskabsmøde og afdelingsårsmøder foreslås til 6, 4 og 2 uger. Nordea har 
stillet forslag om indkaldelse til repræsentantskabsmødet, skal ske skriftligt. Bøder for 
indberetning foreslås til 400,-. Kontingent foreslås uændret. AG og HL udarbejder 
indkaldelse med dagsorden. 

 

7)  Eventuelt 

NS uddelte et oplæg til fælles kultur for Firmaidræt StorKøbenhavn 

NS og AG havde lavet oplæg til æresbevisninger til drøftelse og beslutning på næste møde. 

CD foreslog reception til markering af det nye kontor. MK supplerede med der kunne 
opstilles en hoppeborg den dag i hallen eller udenfor afhængig af vejret, samt evt. andre 
”events”. 

AS nævnte at bestyrelsen skal tale om fremtiden. Hvad tror vi og hvad vil vi med fremtiden. 
AS foreslog selv fx wii spil. 

AS Ønskede at der kom en mødekalender på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

To Do Liste til næste møde. 

HL hver idrætsgren får tilbudt en xx@fskbh.dk mailadresse. 

HL laver afdelingspapir med logo. 

Se på fælleskultur. 

Beslutning af æresbevisninger. 

HL indhent tilbud på ubemandet hal.  

MK til møde i DFIF vedr. DM tilmeldinger 16. marts. 

Idrætsansvarlige tager kontakt til ”deres” afdelinger. 

Mødekalender på Hjemmeside. 

 

 

NÆSTE MØDER: 

Tirsdag den 9. marts 2010 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

Repræsentantskabsmøde: 

Tirsdag den 23. marts 2010 kl. 19.00 Rødovregård – LOEN. 

 

 

Referent: Henrik Lindby 


