
Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 

onsdag den 9. september 2010 kl. 18.00, FSKBH’s kontor, Knuthenborgvej 24. 

 

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Michael Darre (MD), Jette Steenberg 

(JS), Kim Christiansen (KC), Poul Munk (PM) og Henrik Lindby (HL) 

Afbud: Carsten Danielsen (CD), Nils Sabroe (NS), Gitte Nielsen (GN) og Allan Schmøde (ALS) 

Under Punkt 5.3 deltog: Sannie Kalkerup, konsulent i Dansk Firmaidrætsforbund. 

 

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

Dagsorden blev godkendt, og PM blev udpeget til mødeleder. 

 

2) Opfølgning fra sidste møde. 

ASG spurgte til om der var blevet skrevet til Dansk firmaidrætsforbund vedr. firmaidræts-

festivalen. PM mente, at det var ASG, MK og MD der skulle lave oplæg og at administrati-

onen skulle samle disse.                                                                                               

PM oplyste, at der er søgt kredsen om tilskud til mikrofonanlæg. Der forventes at modtage 

5. – 6.000,- i tilskud. 

3) Meddelelser fra 

Formanden 

3.1 ASG var skuffet over fremmødet til vores åbent hus arrangement den 25. juni 2010. 

MK konstaterede, at det kun var Tordenskjolds soldater der kom.  

3.2 ASG oplyste, at han sammen med CD og MK, holdt møde med skytteafdelingens for-

mand og kasserer om afdelingens økonomi og driften af skyttehuset. ASG mener, at der 

skal ses på en aftale omkring skyttehuset og amtskredsen. MK oplyste, at vi ejer 25% af 

skyttehuset, men vi tjener ikke noget på huset. Det var i øvrigt nogle uigennemskuelige 

regnskaber amtskredsen har lavet. Ole Juul er sat på sagen og skal fremskaffe nogle tal 

vedr. driften af skyttehuset. 

3.3 ASG oplyste, at ansøgningsfrist for udendørsbaner på Københavns Idrætsanlæg i 2011 

er fredag den 1. oktober 2010 kl. 10. ASG konstaterede, at det er lagt på FSKBH’s hjemme-

side. 

3.4 ASG fortalte, at bridgeafdelingen har udmeldt, at der pga. vigende interesse ikke vil 

blive afholdt nogen holdturnering denne vinter. Bridgeafdelingen vil bruge deres kræfter på, 

at vurdere om bridgeafdelingen fortsat har et eksistensgrundlag. 

3.5 ASG kunne også fortælle, at volleyballafdelingen nedtrapper deres aktiviteter, så der 

fremover kun vil være 2 indendørsstævner, som bliver afholdt i december og april. Beach-

volley vil fortsætte uændret. 

3.6 ASG oplyste, at atletikafdelingen har søgt hjælpere i forbindelse med afviklingen af ”Bi-

ke & Run” arrangement søndag den 10. 10. 2010 i Valby idrætspark. Der er ca. 10 personer 

der har meldt sig. Bestyrelsen opfordrer vores ledere til at melde sig som hjælpere hjælpe. 



3.7 ASG oplyste, at Firmaidræt StorKøbenhavns billardlokale har fået alkoholbevilling frem 

til 30.6.2018 

3.8 ASG skal til halfordelingsudvalg møde den 13.9.2010 vedr. justering af standardforde-

lingen for sæsonen 2011/2012, samt justeringer for den igangværende sæson, hvor der 

skal afmeldes timer for volleyball.  

3.9 ASG oplyste, at der er 2 foreningsjubilæer i oktober, idet HI har 50 år jubilæum og KE-

IF har 75 årsjubilæum. ASG er inviteret til fest hos HI den 9. oktober. KEIF ophører som 

forening umiddelbart efter deres jubilæum. 

3.10 ASG fortalte, at han havde deltaget i kultur- og Fritidsforvaltningens temamøde om 

byens rum som faciliteter. 

Næstformanden 

Ikke til stede. 

Økonomiansvarlig 

Ikke til stede. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

MK oplyste, fodboldudvalget har tildelt en spiller lang karantæne, da han har nikket en an-

den spiller en skalle. Desuden kunne MK oplyse at indbydelsen til five-a-side og indendørs-

turneringen er på trapperne. MK har talt med Ketty om afholdelse af årsmøde og årsmø-

derne bliver afholdt på O´Learys mandag den 8. november. MK vil undersøge om der kan 

fås kunststofbaner i Tingbjerg og ved Grøndalscentret. 

JS fortalte, at bowlingafdelingen er kommet i gang med holdturneringen, samt at petanque 

har holdt afslutning med 120 deltagere. 

MD har prøvet at overtale Niels Bogø til at holde DM i bordtennis. 

KC oplyste, at han havde været til brugerbestyrelsesmøde i Valby Idrætspark, hvor det blev 

oplyst, at kunststofbanerne skal være klar i november. I øvrigt havde nogle prøvet at sætte 

ild til kunststofbanerne, men de kan ikke brænde! Endvidere blev det på mødet oplyst, at 

Frems konkurs har medført manglende indtægter til Valby Idrætspark. 

 

Administrationen 

HL oplyste, at der havde været møde med den interne revision den 5. august 2010. HL læ-

ste op af revisionsprotokollen, hvoraf det fremgår, at revisionen henstiller til bestyrelsen, at 

der fastsættes retningslinjer for repræsentationsudgifter i forbindelse med DM. ASG mente, 

at spørgsmålet skal drøftes på næste bestyrelsesmøde, således at flest mulige bestyrelses-

medlemmer er til stede og med til at fastsætte retningslinjerne. Derfor venter vi med at 

svare revisionen. 

HL havde indhentet ansøgning fra Danmarkssamfundet vedr. fane. HL skal undersøge 

nærmere, hvad indsamling af midler ved salg af Valdemars flag medfører. 

HL oplyste, at der var problemer med hans PC og at Flemmings var gammel. Der blev be-

villiget 2 nye PC’er til kontoret. 

HL oplyste, at HL og Flemming tager på SuperNova onLine kursus den 16.+17. oktober. 

HL oplyste, at der pt. er 24 tilmeldte til Zumba arrangementet den 2. oktober. Der vil efter-

følgende blive 8 lørdage med zumba inden jul. Aftalt at ikke medlemmer skal betale 100,- 

ekstra (enkeltmedlemskab) for de 8 gange. 



HL har fået en forespørgsel fra en klub, på afholdelse af en hockeyholdturnering. Ifølge ind-

beretningsskemaerne er der ikke grundlag for at starte hockey op. 

HL havde indhentet tilbud på flaskeautomater. MK havde fået en bedre pris 11.500,- + 

moms på en VF-217. Det blev besluttet at købe den. (Ved nærmere undersøgelse er den 

brugt og PM har efterfølgende fundet ud af, at Carlsberg muligvis vil stille en flaskeautomat 

gratis til rådighed ved et vist salg. Spørgsmålet drøftes med en konsulent fra Carlsberg). 

PM oplyste, at der er søgt om højtaleranlæg til Bike And Run. Højtaleranlægget kan desu-

den bruges til andre fremtidige arrangementer. 

PM oplyste, at der er udsendt indbydelse til golfarrangement søndag den 26. september 

2010, kl. 10.00 på Greve Golfbane. (Arrangementet er efterfølgende pga. for få tilmeldinger 

aflyst). 

PM foreslog, at vi afholder et gokartstævne, da 23 af vores klubber har aktive. MK foreslog, 

at vi afholder det som et grand prix over 3 dage. PM undersøger nærmere. 

4) Sager til beslutning 

1. Niels Bogø havde bedt om en drøftelse, af skattefri godtgørelse for personer der har 

der har flere poster i FSKBH. ASG mente, at det var blevet meddelt Niels Bogø, og un-

derstreget at skattereglerne skal overholdes, og at der kun kan udbetales 4.850,-. ASG 

skriver til Niels Bogø. 

 

5) Sager til drøftelse 

1. HL havde bedt om en drøftelse af enkeltmedlemmer, da en forening havde meldt sig 

ind, og efterfølgende havde ændret det til at indmelde 6 enkeltpersoner, idet der samti-

dig blev anmodet om at opkrævningen for de 6 enkeltmedlemmer blev sendt til en for-

eningens adresse. Besluttet at ved enkeltmedlemskab, sendes faktura til hvert enkelt-

medlem. 

MK oplyste, at Betty fra skytteafdelingen, havde spurgt om de 6 enkeltmedlemmer i 

skytteafdelingen kunne danne en forening. Det kan de og MK kontakter Betty. 

 

2. MK gjorde opmærksom på, at fakturaer fra Københavns Idrætspark er meget forskelli-

ge. Der er prisstigninger på nogle anlæg, og på nogle regninger fra kløvermarken er der 

opkrævet moms. Desuden er netlejen steget fra 15,- kr. til 25,- kr., hvilket medfører en 

ekstra udgift på 19.000,- for fodbolds vedkommende. Desuden er fodbold blevet faktu-

reret for en smadret rude, som de ikke kender til.  

MK og KC laver et udkast til et brev til Københavns Idrætsanlæg. 

  

 

3. Sannie var blevet indbudt til mødet, da hun havde udtrykt ønske om at hilse på den nye 

forening, som hun selvfølgelig står til rådighed over for.  

MD har svært ved at se forskel på Foreningskonsulenterne og de nye firmaidrætskonsu-

lenters (FIK) arbejdsopgaver/områder. Sannie opridsede de forskellige konsulenters op-

gaver i Dansk firmaidrætsforbund. FIKérne sælger kun, mens foreningskonsulenterne er 

bindeled mellem Nyborg, foreningerne og kommunerne. PM supplerede med at for-

eningskonsulenterne er interne konsulenter, mens FIK’er er eksterne. 

JS er skuffet over Dansk Firmaidrætsforbunds hjemmeside, da der findes gamle resulta-

ter. Desuden har tilmeldingen til DM været tung. Er det Sannie man henvender sig til 

med disse spørgsmål. Sannie svarede at hun vil går videre til Nyborg med sådanne 

spørgsmål.                                                                                                            

MK har talt med Nete på forbundskontoret om at brugervenligheden af Dansk firma-

idrætsforbunds hjemmeside ikke er god. MK finder det for dårligt, at man ikke kan se 

hvem der er tilmeldt til DM stævner.                                                                        



KC spurgte til hvor ude DM i fodbold i 2011 afholdes, da det ikke kan findes på hjemme-

siden.                                                                                                                

Sannie svarede der har været eksterne konsulenter på udviklingen af hjemmesiden og 

den også skal rette sig til eksterne brugere. Sannie foreslog at kritikken vedr. hjemme-

siden, sendes til Jesper Ræbild, da han er afdelingsleder i kommunikationsafdelingen. 

MD oplyste, at han sendte skærmprint til Nyborg, når han fandt noget der var uhen-

sigtsmæssigt på hjemmesiden.                                                                               

PM stillede forslag om, at medlemmer af kommunikationsudvalget deltager på næste 

Landsdel østmøde.                                                                                                 

PM spurgte om forslag til hvordan vi kan bruge Sannie. ASG mente, at i forbindelse 

med opsøgende arbejde i omegnskommunerne kunne Sannie være en god hjælp. Bl.a. i 

forbindelse med hensyn til faciliteter. Sannie vil lave et skriftligt oplæg til kommunerne, 

til vores næste møde. MK ser gerne baner i Ballerup U.B., her kan Sannie bruges. ASG 

oplyste, at hvis det er FSKBH der søger banerne, så skal der betales, hvorimod hvis det 

er klubberne, der søger baner er det U.B., men der kan så opstå et koordinerings pro-

blem med hensyn til banerne. MK mente godt at fodbold kan koordinere tiderne.             

Sannie oplyste, at forbundet har gennemgået foreningernes hjemmesider og FSKBH’s 

hjemmeside ligger i den gode ende og er godt opdateret. Dog bør hjemmesiden have 

flere ”fangearme”. Sannie oplyste endvidere at Peter Brix godt vil lave en rapport over 

FSKBH’s hjemmeside. MD mener, at det er for dårligt, at vi stadig henviser til gamle si-

der mange steder på vores hjemmeside. MD syntes godt at vi kunne få lavet en rapport 

om vores hjemmeside. Der var enighed om, at vi gerne vil har en rapport om vores 

hjemmeside. ASG spurgte til, hvordan tilmeldingerne til Bike & Run har været. Sannie 

oplyste, at der havde været ca. 20 i Nyborg og ikke mange til de andre arrangementer. 

Sannie oplyste om tilbud i foreningsledelse, som også kan bruges i afdelingsbestyrel-

serne. Desuden nævnte Sannie, at man kan få tilbudt et foreningsudviklingsforløb, som 

er en slags tilstandsrapport på en afdeling. Sannie hjælper gennem forløbet, som ca. 

varer et år. Der skal være minimum 4 deltagere og optil 10-14 deltagere. Sannie oply-

ste at kursuskataloget er lagt på forbundets hjemmeside. ASG oplyste, at han og HL, 

havde bemærket at priserne på kurserne var steget voldsomt. ASG takkede Sannie for 

fremmødet og foreslog, at Sannie deltager en gang årligt i FSKBH’s bestyrelsesmøder. 

 

6) Eventuelt 

MD foreslog, at der tilbydes en tilmeldings mulig til nyhedsbrevet fra vores hjemmeside. 

Enighed om dette, og det skal foregå fra forsiden. 

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for det synspunkt, at suppleanterne ikke kun re-

præsenterer egen afdeling, men er valgt i formodning om at de virker for lidt bredere 

indlæg i debatten. 

MK vil gerne undersøge nærmere og lave et oplæg til tøj til FSKBH og foreslog 

grå som farve. ASG, mener ikke vi skal tvinge det ned over afdelingerne. MD 

foreslog, at der vælges en officiel FSKBH farve, og så kan afdelingerne vælge at 

bruge den hvis de vil.  

KC nævnte, at der er del spillere der tror, at fodboldudvalget er lønnet. 



 

 

To Do Liste. 

Kulturudvalg. 

Beslutning af æresbevisninger inden sommerferien. 

HL + PM Kontoplan og vejledning. 

Klubfortegnelse + foreningsnr. på hjemmeside 

CD + HL ser på flaskeautomater. 

Samarbejde LTFU 

DM tavle. MK i løbet af 2010. 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDER: 

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: HL 


