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

 

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Carsten Danielsen (CD), Nils Sabroe (NS), Gitte Nielsen 
(GN), Michael Kofoed (MK), Michael Darre (MD) og Allan Schmøde (ALS), Poul Munk (PM) og 
Henrik Lindby (HL) 

Afbud: Jette Steenberg (JS), Kim Christiansen (KC) 

Under Punkt 5.1 deltog: Bo Isaksen, Kurt Petersen og Rikke-Line Jensen fra MpA. 

 

1) Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 

ALS ønskede hædersbevisninger tilføjet til punkt 4.1. Herefter blev dagsorden for mødet 
godkendt, og PM blev udpeget til mødeleder. 

 
2) Opfølgning fra sidste møde. 

PM oplyste at forretningsorden er opdateret. ALS ønskede ”To do listen” udvidet, så der er 
en tovholder og tidsfrist for hvert enkelt emne på listen. PM berettede at der er indgået 
forlig med World Cup Hallen i Rødovre og der betales 10.000,- 

3) Meddelelser fra 

Formanden 

3.1 ASG berettede om yderst mangelfulde programmer i forbindelse med Firmaidrætsfesti-
valen i Odense, og mente at vi bør skrive og orientere Dansk Firmaidrætsforbund om dette. 
MK supplerede med mange kritikpunkter vedr. fodbold. Der var meget langt til toilet for-
hold, det var ikke muligt at købe mad og drikkelse på stedet. Der var ingen oplysninger om 
aftenfesten og heller ikke billetter til aftenfesten. MD syntes at programmer til DM i al al-
mindelighed er dårlige. 

3.2 ASG havde modtaget brev vedrørende indhentelse af børneattester. Alle Foreninger der 
søger om tilskud eller får anvist lokaler, skal afgive erklæring om at foreningen vil indhente 
børneattester, hvis foreningen ansætter eller beskæftiger personer der er i direkte kontakt 
med børn under 15 år. Besluttet at underrette vores klubber via ugeposten som ekstra ser-
vice, selvom klubberne det vedrører, burde have fået direkte besked. 

3.3 ASG oplyste at gokart mødet den 18. maj 2010 var blevet aflyst, da der kun var 2 til-
meldte, hvoraf den ene meldte afbud dagen før mødet. ALS spurgte til om der er noget nyt 
vedr. samarbejdsaftalen. Det er der ikke. 

3.4 ASG var skuffet over, at det kun var bowling, atletik og motion, håndbold og sportsfi-
skeri, der var repræsenteret på fyraftensmødet den 27. maj. ALS var skuffet over, at Dansk 
Firmaidrætsforbund ikke havde opstillet rammer for firmaidrætskonsulenterne. ALS var 
desuden skuffet over deltagerfremmødet. MK mente, at det begrænsede fremmøde skyldtes 
at en del af afdelingerne ikke har brug for Lone. PM mente, at FSKBH bør satse på at få nye 
firmaer. AG foreslog, at vi i ugeposten efter sommeren, gør klubberne opmærksomme på at 
vi har en firmaidrætskonsulent. 

 



Næstformanden 

NS refererede fra møde i DFIF Storkøbenhavn den 8. juni, hvor der udover NS var deltagel-
ses af Hans Thomsen, Sannie Kalkerup og Preben Christensen. Hans havde spurgt til beho-
vet for møder fremover. Hans havde bekræftet at ASG, skal være med, hvis der aftales 
møde med Pia Allerslev. Kredsen havde bevilliget 6.000,- til mikrofonanlæg i forbindelse 
med et arrangement i LTFU. Der kunne evt. søges penge til tidtagerudstyr i fbm. Bike & 
Run. Det skal undersøges hvad en scene koster til Zumba, så vi kan søge tilskud.  

MK foreslog at der laves et skur til opbevaring af scene og andre rekvisitter. Samarbejdet 
blev drøftet og Preben synes at FSKBH er for stive.  

ASG fremhævede at vi skal have en afklaring vedr. samarbejdsaftalen. NS vil skrive til Pre-
ben vedr. de 3 hold der er med i bowlingturneringen. PM påpegede at en del af vores klub-
ber deltager i golf og gokart og registreres som enkeltmedlemmer i KFS. Det skal undersø-
ges hvad en scene koster.  

NS oplyste at Sannie gerne vil inviteres til et bestyrelsesmøde i FSKBH, da hun er i tvivl om 
sin rolle i det storkøbenhavnske område. Aftalt at  

HL inviterer Sannie til næste bestyrelsesmøde den 12. august.  

PM gjorde opmærksom på at der er afsat 25.000 til kredsstævner. Administrationen skriver 
til afdelingerne om afholdelse af kredsstævner. MK oplyste at der er five a side den 20. no-
vember. 

Økonomiansvarlig 

CD havde deltaget i møde i region Hovedstaden. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

MD kunne godt tænke sig en oversigt over afdelingsbestyrelserne. HL følger op på de afde-
linger hvor afdelingsbestyrelserne ikke er opdateret. MD kunne ligeledes godt tænke sig at 
der kom billeder af bestyrelsen på hjemmesiden. ALS ønskede en samlet liste med besty-
relserne. MD og PM gjorde opmærksom på, at det er et stort stykke arbejde til ingen sær-
lig stor nytte. 

MK fortalte, at DM også havde fungeret som nordiske mesterskaber, der var dog ingen til-
meldinger fra Norge, Sverige eller Finland. MK berettede, at der blev vundet 4 DM titler i 
fodbold.  MK foreslog at vi får DM tavle.  

MK fortalte, at der havde været en uheldig episode, i forbindelse med aflysning pga. regn-
vejr. PM fortalte at vi ikke var blevet underrettet af anlæggene. HL supplerede med, at der 
var ringer rundt til alle involverede klubber, da kontoret var blevet orienteret om aflysnin-
gen. 

Administrationen 

HL orienterede om, at der afholdes kursus i Powerhoop lørdag den 2. oktober fra 11.00 – 
13.00 i hallen. HL vil efter Powerhoop kurset prøve at afholde et Zumba introarrangement 
fra 14.00 – 15.30. CD kunne oplyse at LTFU er i gang med at stable Zumba på benene.  

HL er blevet kontaktet af håndboldafdelingen, som genre vil høre hvornår mødet med 
dommerklubben bliver afholdt. ASG og MK tager initiativ til at finde en mødedato.  

HL fremlagde forskellige tilbud på kopimaskiner. Det blev besluttet at købe en lettere brugt 
MPC 2550 til 36.320,00 + moms. HL skal prøve at få en bedre serviceaftale end den der fo-
religger. 

HL oplyste, at der er modtaget takkekort fra Brandvæsnet Idrætsforening i forbindelse de-
res 90 års fødselsdag. HL oplyste at der var modtaget invitation til Telefonens 50 års fød-
selsdag 31. maj. HL havde ikke fået sendt indbydelsen rundt til bestyrelsen, da den var 



modtaget den 30. maj og HL var til eksterne møder den 31. maj og havde derfor ikke set 
indbydelsen inden fødselsdagen. MK oplyste at FIN har 60 års jubilæum senere i år. 

PM oplyste at JBU også er gået ind på arbejdspladserne, da de afholder en firmafodbolds-
turnering i formiddagstimerne. 

4) Sager til beslutning 

1. Vedr. anskaffelse af fane, så blev det besluttet at administrationen, skal ansøge Dan-
marks Samfundet om fane. Vedr. hædersbevisninger, så blev det besluttet at der ikke 
anskaffes hædersbevisninger, men at bestyrelsen kan uddele hædersbevisninger, når de 
finder anledning til det. 

 
5) Sager til drøftelse 

1. Møde med Bo Isaksen, Kurt Petersen og Rikke Line Jensen fra MpA. Efter en kort 
præsentation af mødedeltagerne, fortalte Bo MpA at bl.a. laver Sundhedscertificering af 
virksomheder, sundhedstjek, personlig sundhedsprofil, sundhedscafé og foredrag. MpAs 
omsætning er på 4,5 mio. om året. Bo fortalte endvidere at MpA er den eneste udbyder 
på området hvad angår Sundhedscertificering, men at Dansk Standard er ved at komme 
med en produkt. NS spurgte til hvor mange firmaer, der melder sig ind efter en Sund-
hedscertificering. Bo oplyste at det vides ikke, men at firmaerne får kendskab til firma-
idrætten. MpAs politik er at orientere de lokale firmaidrætsforeninger inden de kontakter 
firmaer, og MpA tager de lokale firmaidrætsforeningers brochurer med ud. Bo fortalte 
om 10% aftalen, som betyder den lokale firmaidrætsforening modtager 10% af omsæt-
ningen, når firmaidrætsforeningen ved aktiv handling har været med til at øge MpAs 
omsætning. 

Det var enighed om at indgå samarbejdsaftale med MpA. Det aftaltes ind videre at PM 
og HL holder jævnlige møder med Rikke Line, for at øge den gensidige indsigt i hinan-
dens aktiviteter og for at udnytte hinandens ressourcer. PM vil godt stå for kontakten til 
MpA. 

Bo viste et stillingsopslag på en konsulentstilling i DGI, hvor arbejdsopgaverne er sund-
hedsforebyggelse via motion i kommuner og virksomheder. NS mener ikke DGI kan til-
byde det som firmaidrætten tilbyder i København.  MK tror ikke at det stopper med 
Roskilde og København, og mener vi bør komme DGI i forkøbet gennem Nyborg.  

2. DGI´s Roskildes udmelding om at de vil optage firmaidrætsklubber blev drøftet. MK 
mener, at vi skal være fremme i skoene over for DGI Roskilde. PM oplyste, at kontoret 
har sendt Lone ud i vestegnskommunerne, netop pga. DGI´s udmelding. CD oplyste at 
Claus Schou, som er formand for Roskilde Firmaidræt, på mødet i region hovedstaden, 
havde givet udtryk for, at DGI Roskilde ikke er en konkurrent. 
 

3. Kim Møller havde kontaktet kontoret vedr. den interne revision. PM foreslog at der af-
holdes et møde med PM, HL, AG, CD samt de interne revisorer. PM gjorde opmærksom 
på at vi også skal beslutte hvem der skal være ekstern revision. Besluttet at kontoret 
indkalder den interne revision til møde. 
 

6) 

Intet til eventuelt. 

 

 



 

 

To Do Liste. 

Kulturudvalg. 

Beslutning af æresbevisninger inden sommerferien. 

HL indhent tilbud på ubemandet hal.  

HL + PM Kontoplan og vejledning. 

Klubfortegnelse + foreningsnr. på hjemmeside 

CD + HL + PM udkast til diæter (kalenderår), kørsel mm. 

CD + HL ser på flaskeautomater. 

Samarbejde LTFU 

DM tavle. MK i løbet af 2010. 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDER: 

Torsdag den 12. august 2010 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

Torsdag den 9. september 2010 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

Torsdag den 11. november 2010 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

Torsdag den 9. december 2010 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor.                     

Torsdag den 13. januar 2011 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

Torsdag den 10. februar 2011 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

Torsdag den 10. marts 2011 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

Mandag den 28. marts – Repræsentantskabsmøde. 

Torsdag den 14. april 2011 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

 

 

Referent: Henrik Lindby 


