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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 
torsdag den 9. juni 2011 kl. 17.30, FSKBH’s kontor, Knuthenborgvej 24. 

 
21. juni 2011 

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

Dagsorden blev godkendt og CD blev udpeget til mødeleder. 
 
2) Opfølgning fra sidste møde. 

HL oplyste, at administrationen har tilskrevet bowlingafdelingen om egenbetaling til 
Stockholm i maj 2012, jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde. 

Der er fastsat møde den 22.6.2011 om vurdering af vores hjemmeside i forhold til 
Dansk Firmaidrætsforbunds rapport herom. 

3) Meddelelser fra 

Formanden 
3.1. Repræsentantskabsmødet 2012 bliver mandag den 16. april, da LOEN, Rødov-
regård er optaget den 17. april. 

 Ændringen toges til efterretning af bestyrelsen. 
 

3.2 Der er afholdt regionalt møde om seniorsport i Region Hovedstaden mandag 
den23. maj 2011 i Albertslund. 

 FSKBH var repræsenteret af Ib Thustrup og Asger Gaard. 
 Repræsentation i øvrigt var fortrinsvis fra SIS-klubber samt Benny Berggren 

fra KFS. 
 Der var enighed om, at stævnearrangementer bør være åbne for andre orga-

nisationers deltagelse. 
 Administrationen oplyste i den forbindelse, at ingen havde tilmeldt sig til vore 

træningsarrangementer i stavgang og petanque. 
 
3.3 Ny lovgivning om skatteregler for personalegoder er vedtaget af Folketinget den 
27.5.2011. 

 Det betyder at arbejdsgiverne herefter kan give deres medarbejdere mindre 
personalegoder eller gaver til en værdi af højst 1.000 kr tilsammen, uden at 
det udløser skattepligt. 

 Firmaidræt og sundhedsfremme på arbejdspladsen er omfattet af bagatel-
grænsen 

 Firmaidræt uden for arbejdspladsen (f.eks. deltagelse i FSKBH’s aktiviteter) 
når det betales af personale-/idrætsforeningen efter tilskud fra arbejdsgive-
ren. 

 
3.3 Fremtidigt samarbejde mellem FSKBH’s håndboldafdeling og Dommerklubben 
Firmahåndbold København (DFK). 

 Næsten hele bestyrelsen i DFK har valgt at stoppe. 
 Dommerpåsætningen overgår til udvalget og dommerpåsætteren indgår i ud-

valget. 
 Dommerklubberne er fortsat kontingentfrie. 
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 Næstformanden 
     
    MK orienterede om, 

 At AH76 er smidt ud af fodboldturneringen 
 At flere hold end tidligere har trukket sig fra turneringen 

 
 
Økonomiansvarlig 

CD henviste til den udsendte debitorliste som drøftedes. 

Enighed om, at administrationen  

 Foretager en fornyet rykker af de aktive klubber med betalingsfrist senest den 
31.7.2011. 

 I modsat fald vil de ikke kunne deltage i efteråret 2011 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

CB:  Skytteafdelingen ønsker links til hovedorganisationer og evt. sponsorer på 
afdelingens hjemmeside, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.  

GN: Dart har afholdt årsmøde, men resultatet kendes ikke. 

 Bestyrelsen efterlyste referater fra afdelingers årsmøder ge-
nerelt.    

KC:  Valby Idrætspark går i gang til efteråret med anlæggelse af flere kunst-
græsbaner. 

Det er usikkert hvorvidt Club Danmark Hallen genetableres efter sammen-
styrtning 

Netlejen for fodboldbaner er sværd at styre, idet den er forskellig fra an-
læg til anlæg. 

 Der arbejdes på ensartede priser herfor.              

Budget for 2011 for fodboldafdelingen blev omdelt. Budgettet er stort set 
gået i balance, og det indeholder nu egenbetaling for deltagelse i visse ar-
rangementer. 

  Administrationen 

    HL orienterede om, 

Firmaidrætskonsulenten har senest koncentreret sig om Bike & Run stafet-
ten, aktivitetsdag for Dansk Hospitals Idrætsforbund og LTFU. 

Revision, og oplæste revisionsprotokollen, som specielt nævnte fodboldud-
valgets forbrug af penge. 

Bowling har forbrugt ¾ af budget for baneleje i 2011. 

Møde i nyt gokartudvalg, hvor Daniel K Andersen, LIF er blevet formand. 

 Påregner at lave 4 arrangementer i den kommende sæson 

 Er interesseret i at afholde DM i 2013 

Ønsker fra  

 dart om et afdelingsforum for udveksling af diverse materialer 
(printer) og  
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 Skydning om indkøb af projekter til kontoret,  

blev udsat til en senere lejlighed.     

 

4) Sager til beslutning 

1. Fortsat medlemskab af Vesterbro Idræts Samvirke 
 

Under drøftelserne omkring fusion af KFIU, KFS og FKBU var der enighed om, at 
daværende FKBU skulle melde sig ind i Vesterbro Idræts Samvirke, bl. a. for at gø-
re firmaidrætten mere synlig og øge indflydelsen i forbindelse med forhandlingerne 
om anvendelse af Carlsberggrunden til sportsaktiviteter. 
 Foreningens formål er: 

1) At samle koordinere, udvikle og arbejde for idrætslivet på Vesterbro. 

2) At deltage i og udvikle samarbejdet i bydelen mellem idrætslivet, det kulturelle, 
sociale og sundhedsmæssige liv. 

3) At søge at øve indflydelse på beslutninger, der træffes i organisationer og offent-
lige institutioner omkring idrætsforholdene på Vesterbro. 

Det er administrationens opfattelse, at firmaidrætten ikke har haft, og heller ikke vil 
kunne opnå, en større synlighed/indflydelse på politiske beslutninger gennem Ve-
sterbro Idræts Samvirke, ligesom vi heller ikke har deltaget i idrætslivet og samar-
bejdet via foreningen. 
Bestyrelsen bedes derfor træffe beslutning om, hvorvidt FSKBH skal fortsætte sit 
medlemskab af Vesterbro Idræts Samvirke.  

Vi har netop også modtaget opkrævning af kontingent for 2010 og 2011, i alt 400 
kr. (200 kr. pr år), generalforsamlingsindkaldelse er vedhæftet til orientering. 

Bestyrelsen besluttede: 

 At medlemskabet bibeholdes indtil videre 

 At der betales kontingent for 2010 og 2011. 

 At Michael Kofoed og Poul Munk deltager i repræsentantskabsmødet 
den 16.6.2011. 

 

2. Flagvagt bestående af 2 repræsentanter til modtagelse af fane fra DANMARKS-
SAMFUNDET onsdag den 15. juni 2011 kl. 19.00 i Holmens Kirke 

 

Firmaidræt StorKøbenhavn har efter ansøgning fået bevilget en fane fra Danmarks 
Samfundet, hvor udleveringen finder sted ved en højtidelighed i Holmens Kirke. Ud-
leveringen forestås i år af Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth, og Chefpolitiinspek-
tør Per Larsen vil holde talen for Dannebrog. 

Vi er bedt om, at møde med en flagvagt, bestående af 2 repræsentanter, hvor den 
ene repræsentant modtager fanen, og den anden repræsentant takker Hendes Høj-
hed på foreningens vegne. 

For at tilsikre en korrekt og præsentabel gennemførelse af flagfesten, har Poul 
Munk repræsenteret FSKBH i instruktionsmødet herom, søndag den 29. maj, kl. 
18.00. 
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Bestyrelsen skal udpege flagvagt bestående af 2 repræsentanter til modtagelse af 
fanen. 

Bestyrelsen udpegede formand Asger Gaard og næstformand Michael Ko-
foed til at repræsentere foreningen ved højtideligheden. Poul Munk delta-
ger også, idet han har deltaget i forudgående instruktionsmøde herom. 

3. Udpegning af ny repræsentant for FSKBH til Region Hovedstaden 
 

Siden etableringen af FSKBH har Carsten Danielsen været vores repræsentant i Re-
gion Hovedstaden. Carsten har ønsket at blive fritaget for denne opgave, der inde-
bærer deltagelse i ca. 3 møder årligt, hvor hovedopgaverne er erfaringsudveksling 
mellem foreningerne i Region Hovedstaden samt planlægning af arbejdsopgaver for 
firmaidrætskonsulenterne. 

Bestyrelsen udpegede Gitte Nielsen som FSKBH’s nye repræsentant. 

 

4. Dansk Firmaidrætsforbunds ordinære repræsentantskabsmøde den 19. – 20. no-
vember 2011. 

Som nævnt på bestyrelsesmødet den 14.4.2011 holdes Dansk Firmaidrætsforbunds ordinære 
repræsentantskabsmøde i weekenden den 19.-20. november 2011 i Sønderborg, hvor FSKBH 
har ret til at stille med 8 repræsentanter. Af hensyn til transport, overnatning mv. er det bedst, 
hvis vi inden sommerferien har overblik over hvem, der har mulighed for at deltage i mødet. 

Bestyrelsen udpegede: Asger Gaard, Michael Kofoed, Carsten Danielsen, 
Carsten Bønnelykke, Gitte Nielsen, Allan Schmøde, Kim Christiansen, Bjar-
ne Carlslund og Henrik Lindby som deltagere. Poul Munk er reserve ved fra-
fald. 

Michael Darre deltager som idrætsansvarlig for bordtennis. 

  
5) Sager til drøftelse 

1. Opfølgning på FSKBH’s seminar den 13.5.2011. 

Bestyrelsen drøftede seminarets forløb m. m. 

 Seminaret var udmærket, men for kort, og burde have været længere 
tid. 

 Flere var overrasket over, at de skulle deltage i flere møder efterfølgen-
de. 

 Gruppe 4 har holdt møde, hvorimod gruppe 3 holder møde den 28. juni 
og gruppe 1 holder møde den 5. juli. 

2. Gennemgang af restancer og opkrævningsprocedure. 

Der henvises til drøftelse og beslutninger under økonomiansvarlig’s meddelelser. 

Det besluttedes at undersøge, hvorvidt anvendelse af SuperNova Betalingsmodul kan 

hjælpe med at nedbringe udestående saldi. HL undersøger. 
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5. Eventuelt 

CB orienterede om situationen vedrørende overtagelse af Skydeanlægget på Kalve-
bod. Sagen følges tæt. 

MK oplyste,  

 at afdelingen havde købt ”pins” til spillerne på udvalgte hold 

 at han havde bestilt prøvekollektion på profiltøj til bestyrelse m. fl. 

AG nævnte at Squash har holdt turneringsafslutning. 

Flere efterlyste en revision af infofolder. Administrationen arbejder videre 
hermed. 

 

 

 

 

To Do Liste. 

Kulturudvalg – Tidsfrist? - NS, ALS og KC. 

Elektronisk optagelse på hjemmeside – hurtigst muligt. 

Hjemmesidetjek –, MD ALS og FJ 

  

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 11. august 2011 kl. 17.30 på FSKBH’s kontor. 

 

Referent: PM 
 

 
 


