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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 
torsdag den 11. august 2011 kl. 17.30, FSKBH’s kontor, Knuthenborgvej 24. 

 
17. august 2011 

 
Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten Danielsen (CD), Git-
te Nielsen (GN), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby HL) og Poul Munk (PM). 
 
Afbud: Allan Schmøde (ALS) og Michael Darre (MD). Carsten Bønnelykke (CB), Bjarne 
Carlslund (BC) 
 
Gæst: Christian Hansson, Volleyballudvalget (Dagsordenens punkt 4.5.) 
 
1) Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 

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

Intet 

3) Meddelelser fra 

Formanden 
3.1. Udlevering af fane fra DANMARKS-SAMFUNDET til Firmaidræt StorKøbenhavn 
fandt sted den 15. juni 2011 i Holmens Kirke. 
 

 Administrationen indhenter tilbud på brodering med vores navn. 
”Firmaidræt StorKøbenhavn” 

 
3.2 Tennisafdelingen holder årsmøde tirsdag den 11. oktober 2011. 
 

 Begge udvalgsmedlemmer udtræder af udvalget. 
 

   3.3 Status på Bike&Run-stafetten, der blev afholdt mandag den 20. juni. 
 

 Bestyrelsen konstaterer, at det var et udmærket arrangement 
 Vi har også modtaget tilbagemeldinger fra Dansk Firmaidræts bruger-

undersøgelse for arrangementet, som påpeger nogle justeringer ved 
arrangementet. Udvalget arbejder videre med disse frem til næste års 
arrangement. 

 
   3.4 Tildeling af idrætshaller til vore afdelinger for sæsonen 2011/12. 
  

 Det er konstateret, at badmintonafdelingen kun har brugt et minimalt 
antal timer af de bevilgede i Ryparkhallen.  

 
   3.5 Indstilling af kandidater til diverse poster, hvortil der skal ske valg på Dansk  
   Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde den 19. november 2011. 
 

 FSKBH har ingen kandidater at indstille. 
 
  3.6 Formandens møde med administrationen onsdag den 10. august 2011. 

 
 Da HL har oparbejdet en pukkel af overarbejdstimer i forbindelse med 

fusionen og nyt regnskabssystem besluttedes, at der kan udbetales et 
engangsvederlag herfor dækkende 200 timer. 
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 Næstformanden 
     
    MK orienterede om, 

 At fodboldafdelingen vandt en bronzemedalje ved Eurofestivalen i 
Hamburg i juni 

 Deltaget i generalforsamling i Vesterbro Idræts Samvirke sammen 
med PM, og anbefalede at vi fortsætter medlemskabet indtil videre. 

 
 
Økonomiansvarlig 

CD omdelte debitorliste – efter at administrationen har foretaget fornyet rykkerpro-
cedure - som drøftedes, idet den nu viste hvilke debitorer der har betalt efter ryk-
ning, hvilke debitorer der anses for uerholdelige, og enkelte der endnu havde en 
tidsfrist til betaling. 

Listen og indstillingerne godkendtes, idet fodboldafdelingen dog tager en 
drøftelse med et par af debitorerne, der skylder for deltagelse i fodbold. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

GN oplyste, at Ib Thustrup fylder 75 år. GN sørger for en gave i den anledning 

 

Administrationen 

    HL orienterede om, 

 Revisionsprotokollen blev rundsendt til underskrift af bestyrelsen. 

 Vedrørende firmaidrætssælgeren er FSKBH nedprioriteret til 1 dag om ugen, 
KFS 2 dage, LTFU 1 dag og øvrige 1 dag. 

 Fremviste infofolder, som vi selv har fremstillet, og foreslog at alle afdelinger 
får FSKBH-mail, hvilket godkendtes. 

 Administrationen har haft besøg af Arbejdstilsynet, og er tildelt en ”grøn Smi-
ley”, hvilket betyder, at vi intet udestående har med Arbejdstilsynet. 

 Bordtennisafdelingen har søgt om at forestå DM i Bordtennis den 16. – 17. 
marts 2013. 

 Orienterede om de mange tilmeldinger til diverse DM’er her i september. 

 Brandvæsenets Idrætsforening har via FSKBH søgt Dansk Firmaidrætsforbund 
om tilskud fra ”Rejsepuljen” til deltagelse i verdensomspændende brand-
mandsarrangement i New York. Samtidig havde de søgt FSKBH om et tilskud 
på 37.000 kr. til startgebyr og tøj. Bestyrelsen kunne ikke gå ind for at 
bevilge et sådant tilskud. 

 J Jensen Nedrivning har 25 års jubilæum. Indbydelsen sendes bestyrelsen til 
evt. deltagelse. 
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4) Sager til beslutning 

1. Dansk Firmaidrætsforbunds satsning på erhvervsskoler 
 

Samtlige medlemsforeninger i Dansk Firmaidrætsforbund fik i begyndelsen af juli 
2011 en henvendelse om at indgå i projektet om erhvervsskolesatsning. Svarfri-
sten var sat til den 8. august, men efter mailkorrespondance med Bo Isaksen har 
Firmaidræt StorKøbenhavn fået svarfristen forlænget til den 12. august. 

Selve erhvervsskolesatsningen vil køre i forbundsregi og være omkostningsfrit for 
medlemsforeningerne - bortset fra at der skal tilbydes de interesserede erhvervs-
skoler ”gratis medlemskab”, hvilket skal forstås således at de erhvervsskoler, der 
indgår samarbejdsaftale med Dansk Firmaidrætsforbund, samtidig skal tilknyttes 
en lokal forening, hvor forslaget går på, at de skal kunne deltage i og betale for 
medlemsforeningens aktiviteter på helt normale vilkår, men ikke betale for med-
lemskabet. 

Bestyrelsen drøftede Dansk Firmaidrætsforbunds henvendelse med følgende kon-
klusion: 

 At vi er positive for forslaget og er indstillet på at indgå i projektet 
om samarbejde med erhversskolerne, således at vi vil give er-
hversskolernes elever og ansatte mulighed for at deltage i alle vo-
re idræts- og motionsaktiviteter, på samme vilkår som vore nuvæ-
rende medlemsklubber. 

 Vores vedtægter giver os dog ikke mulighed for at tilbyde gratis 
medlemskab, men vi er indstillet ikke at opkræve kontingent fra 
de deltagende erhvervsskoler. I stedet for vil vi tilbyde, at er-
hversskolerne kan deltage i vore repræsentantskabsmøder og af-
delingsårsmøder på lige fod med øvrige medlemsklubber, men 
uden stemmeret. 

 

2. Henvendelse fra bowlingafdelingen om forudbetaling af leje i World Cup Hallen 
 

Bowlingafdelingen har spurgt om tilladelse til i lighed med tidligere år at indgå af-   
tale med World Cup Hallen om forudbetaling af hele lejen for sæsonen 2011/12 
pr. 1. september i alt ca. 410.000 kr., hvilket vil udløse en rabat på 5 % dvs. ca. 
20.500 kr. Derudover benyttes Tårnby Bowlingcenter, hvor der betales på nor-
male vilkår dvs. efter benyttelsen, og hvor årslejen for 2011/12 ventes at blive 
på knapt 240.000 kr. 

Bestyrelsen kunne ikke gå ind for forslaget, og foreslog i stedet for, at 
der forudbetales over 2 gange, således at efterårssæsonen betales nu og 
forårssæsonen betales til januar. Dette må også kunne indbringe en ra-
bat på f. eks. 3 %. 
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3. Frivillig fredag – fredag den 30. september 2011. 
 

Fredag den 30. september er af Staten udpeget som FRIVILLIG FREDAG, hvor der 
skal sættes spot på alle former for frivilligt arbejde. Alle landets foreninger, kom-
muner, virksomheder, skoler og ungdomsuddannelser samt helt almindelige borge-
re er derfor inviteret til at bruge FRIVILLIG FREDAG til at stå for en aktivitet, som 
andre kan deltage i for en dag eller bare i nogle timer. 

Dansk Firmaidrætsforbund har gjort opmærksom på at medlemsforeninger, der øn-
sker at afholde et arrangement på FRIVILLIG FREDAG har mulighed for at søge 
støtte hertil fra FOU-puljen.  

Bestyrelsen var indstillet på at lave en form for  

 ”Åbent Hus-arrangement”, hvor man kunne komme og spille bad-
minton, petanque og evt. tennis. 

 Evt. opstilling af hoppeborg m m. 

 Administrationen forbereder ansøgning til Dansk Firmaidrætsfor-
bunds FOU-pulje. 

  Carsten Danielsen og administrationen arbejder videre med projektet. 

 

4. Contradance – ny aktivitet i FSKBH? 

Allan Schmøde har skrevet til bestyrelsen og spurgt om, hvorvidt vi skal tilbyde 
Contradance som en ny aktivitet i FSKBH. 

 Bestyrelsen ser ingen mulighed for at etablere dette som ny akti-
vitet. 

 

5. Tilskud til etablering af nye beachvolleybaner i Ryparken 

Formanden for volleyballafdelingen Christian Hansson deltog i bestyrelsesmødet 
under behandlingen af dette punkt, med henblik på nærmere at redegøre for for-
slaget. 

Volleyballafdelingen har bedt om tilskud til etablering af en eller to nye beachvol-
leybaner i Ryparken, hvortil udgiften er anslået til 90.000 kr. for en bane og 
140.000 kr. for to baner. Ved KFIU’s nedlæggelse havde volleyballafdelingen en 
formue på ca. 119.000 kr.  

Efter at Christian Hansson havde forladt mødet drøftede bestyrelsen henvendel-
sen således: 

 At administrationen tilskriver volleyballafdelingen om, at spørgs-
målet ikke er færdigdrøftet i bestyrelsen. 

ASG udfærdiger endelig besvarelse til afdelingen herom. 
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6. Ansøgning fra orienteringsafdelingen om tilskud til overtræksdragter 
 

Orienteringsafdelingen har ved mail med følgende ordlyd søgt tilskud til køb af 
overtræksdragter: ”Ved årsskiftet drøftede vi desuden muligheden for evt. at få 
et tilskud til overtræksdragter. Vi er i Orienteringsafdelingen interesseret i at ind-
købe overtræksdragter til vore medlemmer og er i den forbindelse interesseret i 
at få oplyst om der er mulighed for at få et tilskud fra FSKBH.  

  
Jeg forventer at vi skal indkøbe ca. 60-80 overtræksdragter a 1000 kr. og fore-
stiller mig at deltagerne skal betale f. eks. 300 kr., således at udgiften for klub-
ben bliver ca. 40.000-50.000. Vil det være muligt at få tilskud til et sådant ind-
køb.” 

Bestyrelsen finder ikke, at der for tiden er mulighed for at yde tilskud til 
et sådant indkøb. 

7. Hjemmesidetjek 
 

Bestyrelsen skal jfr. referat fra møde i hjemmesidegruppen tage stilling til konkrete spørgsmål 
i relation til FSKBH’s hjemmeside. 

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde, idet ingen fra gruppen kunne deltage i dette 
møde. 

8. Opkrævning af deltagerbetaling ved afdelingers deltagelse i arrangementer i ud-
landet. 
 

I forlængelse af bestyrelsens tidligere beslutning om at opkræve egenbetaling ved deltagelse 
i arrangementer i udlandet er der behov for at fastsætte en opkrævningsprocedure, således 
at egenbetaling er betalt forud for deltagelsen f.eks. i forbindelse med tilmelding. 

Punktet er sat på dagsorden, fordi der fra fodboldafdelingen endnu ikke er indbe-
talt egenbetaling for deltagelse i Eurofestival i Hamburg. 

MK oplyste, at egenbetaling er foretaget til UK’erne, som fortsat har pengene. 

Fodboldafdelingen foranlediger pengene indbetalt til FSKBH snarest. 

Fremadrettet skal egenbetaling være FSKBH i hænde forinden arrange-
mentet løber af stabelen. 

 
5) Sager til drøftelse 

1. Henvendelse fra MotionDANMARK om samarbejde ved motionsfestival 2011. 

FSKBH har modtaget henvendelse fra MotionDANMARK om evt. samarbejde vedr. motions-
festival 2011, der holdes i perioden 12. til 18. september. I Københavnsområdet afholdes ar-
rangementet søndag den 18. september i Frederiksberg Kommune. 

Bestyrelsen er lidt usikker på hvad arrangementet går ud på, og det besluttedes, at CD 
skal kontakte MotionDANMARK om betingelserne for et evt. samarbejde. 
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2. Nedre aldersgrænse for deltagelse i FSKBH’s senioridrætsaktiviteter. 

Bent Knudsen rettede i begyndelsen af juli henvendelse om at få fastsat en nedre 
aldersgrænse for deltagelse i FSKBH’s senioridrætsaktiviteter. I første omgang 
meddelte jeg Bent, at der ikke bør være en formel aldersgrænse, da vi i første 
omgang ikke har tænkt i formelle turnerings- og stævnestrukturer, men først og 
fremmest på en bred vifte af motions- og aktivitetstilbud til seniorer, som efter 
min opfattelse både kan være 55 og 85. Dette svar var Bent ikke tilfreds med, at 
han har derfor nu bedt om, at der fastsættes en formel aldersgrænse for delta-
gelse i senioridrætsaktiviteterne, som efter hans opfattelse skal være fyldt 60 år 
inden 1. januar i det år, hvor man kan starte som deltager. 

Under bestyrelsens drøftelse af spørgsmålet blev det bl. a oplyst, at der under de 
indledende drøftelser om etablering af senioridræt i FSKBH blev talt om at fast-
sætte en aldersgrænse, men konklusionen blev dengang: ”Senioridræt i 
FSKBH-regi er et idræts- og aktivitetstilbud i dagtimerne, der rette sig 
mod alle, som har lyst til og mulighed for at deltage. Deltagerkredsen 
ventes primært at blive seniormedlemmer fra vore medlemsklubber og 
enkeltmedlemmer”. 

Bestyrelsen besluttede at fastholde denne definition på senioridræt i 
FSKBH. ASG besvarer Bent’s henvendelse. 

3. Ny folkeoplysningslov 

Idrættens Fællesråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Folkeoplysnings Samråd 
samt Fritid og Samfund indbyder til 6 regionale konferencer i efteråret 2011 om 
udformning af en kommunal folkeoplysningspolitik jfr. kravene i den reviderede 
folkeoplysningslov. Konferencerne øst for Storebælt holdes tirsdag den 27.9. kl. 
17.00-21.00 i Idrættens Hus, Brøndby og mandag den 10.10. kl. 10.00-14.00 på 
Hotel Frederik d. II, Slagelse. Deltagelse i en konference koster 650 kr.  

Der anmeldes ingen deltagelse fra FSKBH: 

4.  Høring om Københavns Kommunes kommende kultur- og fritidspolitik 

Som høringspartner har Dansk Firmaidrætsforbund fået Kultur- og Fritidsudval-
gets udkast til Københavns Kommunes kommende kultur- og fritidspolitik til hø-
ring. KFU holder informationsmøde om forslaget torsdag den 15. september 
2011, kl. 19.30 på Biblioteket, Rentemestervej 76, 2400 København NV. Sannie 
Kalkerup udarbejder forslag til forbundets høringssvar. Svarfristen er den 26. 
september 2011.  

      

     ASG deltager i mødet den 15. september. 

5. Status på arbejdet i de 4 arbejdsgrupper nedsat på seminaret den 13.5.2011. 

Indtil videre kommer dette emne på som fast punkt på dagsordenen, hvor vi gør 
status over hvor langt de enkelte grupper er nået og afklarer evt. koordinerings-
behov. 

Gruppe 1, v/KC:  Gruppen har holdt 2 møder. 
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Gruppen planlægger at holde en aktivitetsdag i september 
2012 med aktiviteter inden for de enkelte idrætsgrene. Op-
lægget er, at der inviteres 15 nye virksomheder og 15 af de 
ældre virksomhedsklubber. 

Det forventes også, at der bliver deltagelse fra bestyrelsen på 
selve aktivitetsdagen, da de besøgende/deltagende gerne 
skulle have noget info/svar på spørgsmål, idet gruppen står 
for selve arrangementets afvikling. 

        Gruppe 2, v/MD: Ikke til stede.  

 

Gruppe 3, v/ASG: Gruppen har som mål sat sig den opgave at skulle rekruttere 
mindst 10 nye ledere inden repræsentantskabsmødet 2013.  

 Gruppen ønsker møder med afdelingerne i løbet af efteråret 
omkring behov, således at den kan konkretisere nogle hand-
leplaner i begyndelsen af 2012. 

      

Gruppe 4, v/HL: Gruppen arbejder med funktions- og arbejdsbeskrivelser for 
afdelingerne. Udkast vil til sin tid blive sendt til høring i afde-
lingerne. 

 

6. Eventuelt 

På forespørgsel om anskaffelse af profiltøj vil MK undersøge mulighederne for 
evt. en profilskjorte til bestyrelsens medlemmer. 

KC orienterede om, at Infosport, der står for resultatregistrering m m for bl. a. 
DAI fodbold nu nedlægges. Vores fodboldafdeling bliver dog ikke berørt af dette, 
idet vi har vores eget fodboldprogram. 

 

 

 

To Do Liste. 

Kulturudvalg – Tidsfrist? - NS, ALS og KC. 

Elektronisk optagelse på hjemmeside – hurtigst muligt. 

  

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 8. september 2011 kl. 17.30 på FSKBH’s kontor. 

 

Referent: PM 
 

 
 


