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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 
torsdag den 10. marts 2011 kl. 18.00, FSKBH’s kontor, Knuthenborgvej 24. 

 
25. marts 2011 

 
Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Nils Sabroe (NS), Carsten Danielsen (CD), Michael 
Kofoed (MK), Gitte Nielsen (GN), Jette Steenberg (JS), Kim Christiansen (KC) og Allan 
Schmøde (ALS), Poul Munk (PM) og Henrik Lindby (HL) 
 
Afbud: Michael Darre (MD) 
 
1) Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 

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

ALS foreslog at referaterne kom FSKBH brevpapir. Enighed om dette. 
 

3) Meddelelser fra 

Formanden 
3.1 Kontoret har indberettet FSKBH’s medlemstal pr. 1.1.2011 til forbundet. Vi har 
mistet 829 medlemmer og har nu 72.652 medlemmer. Der er tale om en nedgang på 
godt 1 %. ASG finder dette som et tilfredsstillende resultat. 

3.2 ASG fremhævede følgende punkter fra Dansk Firmaidrætsforbunds styrelsesmø-
de den 4.2.-5.2.2011. 

De åbne aktiviteter Tour de Pedal og Motionstouren bortfalder fra 2011 som begreb i 
forbundet. Skal fremover registreres som medlemmer i foreningerne under gang, 
stavgang, løb eller cykling på indberetningsskemaet.  

Styrelsen har besluttet ikke at stille med 3 mil. kr. til ny hal i Århus, da det anses for 
urealistisk at komme i betragtning, når der ligger ansøgninger om driftstilskud til 11 
haller i Århus, men Styrelsen er dog villig til at se på mulighederne for at etablere en 
lethal.  

Vedr. erhvervsskolesatsning har forbundet haft møder med Aalborg TECH, SOSU 
Aarhus og Erhvervsskolen Nordsjælland, men DGI er også på banen de samme ste-
der. 
PM mener, det er en god ide at kontakte erhvervsskolerne via Dansk Firmaidrætsfor-
bund. 
  
3.3 Møde i Landsdel Øst holdes tirsdag den 5. april 2011 kl. 18.00 hos Slagelse Fir-
masport. Dagsordenspunkter: Formandsmøde, hvordan får vi faciliteter i kommuner-
ne, erfaringer og muligheder med MpA 10%-puljen og anden mødeform.                
Hovedpunktet er formandsmødet. FSKBH må sende op til 3 deltagere. ASG og CD 
deltager. HL tilmelder. 

 
3.4 Efter anmodning fra fodboldafdelingen har ASG tilskrevet Folkeoplysningsudval-
get/Kultur- og Fritidsforvaltningen Anders Christensen om fritagelse for betaling for 
opsætning af bander i de københavnske haller, idet udgiften nu udgør 2.125 kr. pr. 
gang inkl. moms. ASG oplyste, at kommunerne er begyndt at opkræve moms, når de 
sælger service ydelser. 
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3.5 ASG havde læst LTFU’s beretning og der lægges optil at LTFU vil afskaffe klub-
kontingentet. ASG vil kontakte Preben Christensen og oplyse, at hvis LTFU afskaf-
fer deres klubkontingent, så opsiges samarbejdsaftalen. 
 

Næstformanden 
NS havde den 21. februar deltaget i det absolut sidste møde i DFIF Københavns 
amtskreds. De resterende midler var blevet fordelt og FSKBH har modtaget 2.149,-. 
Hans Thomsen havde opgaver i kredsen, b.la. udpegning af årets idrætsforening, 
som der skal findes en ny person til. Hans Thomsen fortsætter i ISU og KAI. 

Økonomiansvarlig 

CD spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. MK spurgte til tab på debitorer på 
54.000,- CD svarede, at det var nogle gamle FKBU klubber der ikke var afskrevet. 
Det blev besluttet at der fremover på hvert bestyrelsesmøde uddeles en liste med 
klubber i restance. MK spurgte til hvorfor der ikke var opkrævet bøder for indberet-
ninger. HL svarede, at der var ganske få klubber der ikke havde indsendt indberet-
ningen sidste år, og disse var ikke blevet opkrævet. 

Vedr. budget, så oplyste CD, at fodbold mangler og at der mangler en opgørelse af 
hvad skydning har på lager af patroner. MK oplyste at der arbejdes på budget og det 
kommer snarest, men regnskabet skal lige gennemgås. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

JS oplyste, at hun har været til møde med Steen Rasmussen vedr. petanquebaner. 
Planen er at petanquebanerne i Valby bliver bevaret.               
Petanque har årsmøde den 27. oktober.                
GN havde deltaget i møde med ”sine” idrætter den 22. februar. GN oplyste, at hun 
havde været til årsmøde i atletikafdelingen den 7. marts, hvor kun hun og atletikbe-
styrelsen var mødt op.                 
GN kunne endvidere oplyse, at Team Bade lukker 6-7 uger pga. besparelser. Aftalt at 
GN skriver til kommunen vedr. lukningen.                            
MK oplyste, at håndbold afholder årsmøde i valbyhallen mandag den 11. april. MK 
kunne endvidere fortælle, at Gert Godthjælpsen har overtaget Valbyhallens cafete-
ria.                   
MK havde deltaget i møde med afdelingerne den 24. februar, hvor Vagn Faxø deltog 
fra håndbold. Det er drøftet med håndboldafdelingen, at dommerhonorarer nedsæt-
tes. ASG indkalder til møde med DFK.               
MK oplyste, at Steff er stoppet i Kløvermarkens Cafeteria.               
MK havde deltaget i generalforsamling i FUD, hvorfra MK kunne oplyse ca. 15 dom-
mere fra det tidligere KFIU er blevet indmeldt og Steen Olesen er kommet i besty-
relsen.                
Fodboldafdelingen tager til indendørs DM i Bov den 19.-20. marts.           
ALS havde ikke noget.                 
KC havde deltaget i brugerbestyrelsesmøde i Valby idrætspark, hvorfra der kunne 
berettes, at der skal anlægges 2 nye kunststofbaner og deres placering bliver afgjort 
den 17. marts. Frems konkurs koster Valby Idrætspark 260.000,- og det kan mær-
kes i regnskabet. Der er blevet læsset affald af på Valby idrætsparks område, så der 
sættes videokameraer op. 

Administrationen 

HL kunne oplyse, at der siden sidste møder er kommet en klub mere via Lone. Der 
sættes fokus på de klubber der er kontaktet en gang i Ballerup.                     
Revisionen har efterspurgt retningslinjer for afdelingernes forbrug på turer. GN, MK 
og CDs oplæg fra den 1. november godkendt uden bemærkninger.             
HL foreslog følgende priser ved interne møder: Øl 10,- Vand 7,50 og ½ l vand 15,-. 
Forslaget blev godkendt og gælder fra 1.3.2011.               
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HL spurgte til dækning af startgebyr for personalet, som godt vil deltage i det sidste 
gokartarrangement. Startgebyr bevilliget.                         
HL oplyste, at zumba først kan komme i gang i april, da der ikke kan skaffes instruk-
tør før.                  
HL sendt ansøgning om fane. Ansøgninger bliver behandlet i maj.             
HL havde, gennem Kaj fra bowling, modtaget brev fra World Cup hallen i Rødovre, 
som indkalder deres brugere til møde om at hjælpe hallen nu og i fremtiden (økono-
misk). Enighed om at FSKBH ikke kan støtte økonomisk ud over at vi forudbetaler 
baneleje. Forudbetalingen skal drøftes når FSKBH modtager næste regning i august.       
PM oplyste, at der til det sidste af de 3 gokartstævne den 15. marts er tilmeldt 24 
hold. Der vil blive holdt møde kl. 20.30 medhenblik på at få et ad hoc udvalg.       
PM har ud fra de indkomne indberetningsskemaer lavet en oversigt med hvilke akti-
viteter der er i hvor klubber. Oversigten sendes til afdelingerne. 

 

4) Sager til beslutning 

1. Henvendelse fra Frederiksholm-Dynamo, som er medlem af Senioridræt Storkø-
benhavn og dermed associeret Københavns Firmasport, om vores krav om med-
lemskab for at kunne deltage i FSKBH’s stævner og turneringer. 

Drøftet og besluttet af Frederiksholm/Dynamo deltagelse sker på samme vilkår 
som FSKBH’s andre klubber. 
 

2. Dansk Firmaidrætsforbunds hjemmesidetjek af www.fskbh.dk 

Dansk Firmaidrætsforbunds webjounalist Peter Brix har gennemgået vores 
hjemmeside og lavet et tjek af denne. ASG foreslog, at der nedsætter en ar-
bejdsgruppe med Michael Darre, Flemming Johnsen og yderligere en eller to per-
soner fra bestyrelsen, som gennemgår og vurderer hjemmesidetjekket. Forskelli-
ge meninger om der skal nedsættes en gruppe eller ikke. ALS ønskede en ar-
bejdsgruppe nedsat, og arbejdsgruppen bør kigge på hele hjemmesiden generelt 
og ikke kun på det der stå i rapporten. Konklusionen blev at det drøftes på mø-
det i april, når MD er til stede. 

     
5) Sager til drøftelse 

1. Opfølgning på møder med afdelingerne holdt den 22.2 og 24.2 

Carsten Danielsen, Henrik Lindby og bestyrelsens kontaktperson har, som vi be-
sluttede på sidste bestyrelsesmøde holdt budget- og regnskabsmøder med afde-
lingerne den 22.2. og 24.2. Asger Gaard deltog i mødet den 24.2.  

Generelt gav de afdelinger, der deltog i møderne udtryk for tilfredshed med, at vi 
havde indbudt til møderne og så gerne, at der bliver en fast årlig begivenhed og 
gerne med lidt flere emner. Desværre brillerede ca. halvdelen af de 16 afdelinger 
med at være fraværende og de fleste endda uden afbud. Selv om mødet ganske 
vist indkaldt med ret kort varsel, må mindstekravet være at afdelingerne melder 
afbud. 

CD oplyste, at han har aftalt med billard, at han deltager i et af først kommende 

bestyrelsesmøder i billardafdelingen. 

Vedr. Bike & Run blev der stillet spørgsmål ved om det er rimeligt at FSKBH skal 

betale et underskud for et sådan arrangement. 
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2. Møde om økonomi- og driftsforhold for skyttehuset tirsdag den 15.2.2011 

MK, Ole Juul Hansen, Ole Thy, CD og AG har holdt møde tirsdag den 
15.2.2011 med repræsentanter fra Fonden, der ejer de resterende 75 % af skyt-
tehuset om husets økonomi og driftsforhold. 

ASG oplyste, at amtskredsen betaler noget husleje, men huslejen indgik ikke i 
regnskabet! Vi skal høre skytteafdelingen, hvor mange fra FSKBH der skyder. Be-
sluttet at indkalde skytteafdelingen til et møde vedr. skyttehuset. ASG vil deltage 
i skyttekredens årsmøde den 24. marts. 

3. Visioner for FSKBH. 

ASG oplyste, at Torben Laursen har mulighed for at være kursusleder den 13. 
og 14. maj.  ASG kontakter Torben for udarbejdelse af et oplæg til seminaret. 

4. Status på FSKBH’s repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. marts 2011. 

Enkeltmedlemsmøde er blevet klaret på mail, da kun 2 repræsentanter havde 
meldt sig. Per L. Johansson bliver enkeltmedlemmernes repræsentant. Kontin-
gent for 2012 foreslå uændret.                    
NS oplyste, at han ikke ønsker at fortsætte som næstformand.                        
Aftalt at dagsorden, forslag, beretning, regnskab, budget, kandidatliste og klub-
oversigt udsendes som pdf-fil, og at klubberne kan få materialet tilsend fra kon-
toret, hvis de ønsker det. 

6) Eventuelt 

HL foreslog, at bestyrelsesmøderne blev rykket en ½ time frem. Dette tages op efter 
repræsentantskabsmødet.                
KC ønskede billeder af FJ, PM og HL på hjemmesiden. 

 

To Do Liste. 

Kulturudvalg – Tidsfrist? - NS, ALS og KC. 

Møde om seniorsport (Ib Thustrup indkaldes) til 14. april. 

Elektronisk optagelse på hjemmeside – hurtigst muligt. 

Møde med skytteafdelingen vedr. skyttehuset. – til mødet i maj. 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDER: 

Tirsdag den 29. marts – Repræsentantskabsmøde. 

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

 

Referent: HL 

 
 
 


