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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 
torsdag den 12. januar 2012 kl. 17.30, FSKBH’s kontor, Knuthenborgvej 24. 

 
18. januar 2012. 

 
Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Gitte Nielsen (GN), Allan 
Schmøde (ALS), Carsten Danielsen (CD), Carsten Bønnelykke (CB), Kim Christiansen 
(KC), Henrik Lindby HL) og Poul Munk (PM). 
 
Gæster: Punkt 5.1. Gitte Gefke Hansen (GGH) og Ole Gold (OG), Orienteringsafdelingen 

Punkt 5.2. Firmaidrætskonsulent Carsten Bo Petersen (CBP), Dansk Firma-
idrætsforbund. 

 
Afbud:   Michael Darre (MD) og Bjarne Carlslund (BC)  
 
Punkterne 5.1. og 5.2. blev behandlet som de første punkter på mødet. 
 
5.1. Budget 2012 for orienteringsafdelingen og ansøgning om tilskud til løbe-
dragter. 
 
Orienteringsafdelingen har bedt om et møde med bestyrelsen for at drøfte afdelin-
gens budget for 2012 herunder ansøgningen om tilskud til løbedragter, som bestyrelsen 
tidligere har givet afslag på ved bestyrelsesmødet den 11.8.2011.  

GGH og OG mente, at der var en konflikt mellem afslag på tilskud til overtræksdragter, 
og at afdelingen ikke må spare op. Pengene kommer hjem ved at arrangere løb, og så 
er det ikke motiverende, at afdelingen ikke kan beholde overskuddet. Afdelingen skal 
igen i september 2012 arrangere et stort løb, og afdelingen ønsker at beholde/hensætte 
pengene til f. eks. et træningsophold. 

ASG oplyste, at det vil være OK at hensætte overskydende penge til bestemte formål til 
anvendelse et senere år. Der kan evt. gives en dispensation for overførsel 2011/2012? 

Afdelingen ønsker, at bestyrelsen endnu en gang overvejer tilskud til køb af tøj. 

Efter at orienteringsafdelingens repræsentanter havde forladt mødet, drøftede bestyrel-
sen på ny ansøgningen om tilskud til løbedragter og mulige løsningsforslag. 

Bestyrelsen besluttede:  

 At fastholde, at tøj til selve idrætsudøvelsen er en udgift, som medlem-
merne selv må afholde, evt. med økonomisk støtte fra afdelingen. 

 At i forhold til ansøgningen om tilskud til løbedragter på ca. 40.000 kr. 
godkendte bestyrelsen: 

o at afdelingens fulde overskud fra 2011 inkl. overførsel fra 2010 
som ventes at være i alt ca. 13.000 kr., hensættes til køb af løbe-
dragter. Da afdelingen påregner et overskud af nogenlunde sam-
me størrelse på et løbsarrangement i september 2012, vil afdelin-
gen herefter råde over ca. 2/3 af den forventede udgift til løbe-
dragter 

o På den baggrund besluttedes, at afdelingen kan ”låne” den sidste 
tredjedel af FSKBH, således at dette lån indregnes som en udgift i 
afdelingens budget for 2013. 

I øvrigt besluttede bestyrelsen, at der skal udarbejdes en budgetvejledning, til 
brug også for afdelingerne. ASG, CD og MK udarbejder. 
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5.2. Ny firmaidrætskonsulent – gensidig præsentation og drøftelse af opgaver. 

Som tidligere oplyst er Lone Strecker stoppet som firmaidrætskonsulent. I stedet er 
Carsten Bo Petersen fra den 1.1.2012 også tilknyttet FSKBH. Der har den 2.1.2012 væ-
ret holdt møde med deltagelse af Carsten Bo, Sannie Kalkerup, administrationen og 
Gitte Nielsen, hvor de første arbejdsopgaver er drøftet. 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig for CBP. 

Herefter præsenterede CBP sig for bestyrelsen, og fortalte lidt om sig selv og de mellem 
ham og administrationen udvalgte fokusområder for foråret 2012. 

 Bike & Run Stafetten 18.6.2012 

 Fodboldturnering (ude) sommer 2012 – starter ca 10. april. 

 3 X 3 stafet rundt om Damhussøen, 23. april, 21. maj og 11. juni. 

 Tennis sommerturnering 

 Petanque sommerturnering 

 Udlejning af tennisbaner – fortrinsvis i dagtimerne. 

Der vil nu blive udarbejdet flyers, til brug for konsulentens præsentationer. Generelt bør 
det tilstræbes, at præsentationsmateriale er færdigt ca. 8 uger før arrangement. 

ALS spurgte til nye aktiviteter, og håbede at CBP ville give en tilbagemelding til admini-
strationen, hvis der kom forslag til sådanne. 

 

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

Dagsorden blev godkendt. 
 

CD blev udpeget til mødeleder. 
 

 
2) Opfølgning på sidste møde. 

MK havde fremskaffet priser på tøj til afdelingsudvalgene. 

Det besluttedes, at hvert enkelt afdelingsudvalgsmedlem kan vælge sig en 
poloshirt, som fælles betaler. 

MK udarbejder skema til afdelingsformændene. 

 

3) Meddelelser fra 

Formanden 
3.1. Temadag ”Fremtidens seniorsport i firmaidrætten” holdes lørdag den 14.1.2012 kl. 
10.00 – 17.30. på kursuscenter Byggecentrum i Middelfart.  

 Der er 115 deltagere. 

 Fra FSKBH deltager Ib Thustrup, Asger Gaard og Lis Thustrup 

 Michael Kofoed deltager for idræts- og motionsudvalget 

 

3.2. Forlængelse af samarbejdsaftale med LTFU 
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Ved repræsentantskabsmødet i Sønderborg drøftede repræsentanter for FSKBH aftalen 
med LTFU. 

Det aftaltes, 

 At aftalen forlænges uændret. 

 At der drøftes et tættere fremtidigt samarbejde mellem LTFU og FSKBH. 

 

3.3. Bridge – indkaldelse til årsmøde. 

Afdelingen har netop indkaldt til årsmøde den 8. marts 2012. 

 Asger Gaard og Allan Schmøde deltager i årsmødet for bestyrelsen. 

 Bestyrelsesmødet udsættes til start kl. 18.00 

 

3.4. Møde i halfordelingsudvalget torsdag den 26.1.2012. 

 ASG deltager i mødet. 

 De 4 afdelingsformænd, der har aktiviteter i hallerne er tilskrevet om 
ønsker. 

 

3.5. Nytårsarrangement for bestyrelse, afdelingsformænd, revisorer og personale, fre-
dag den 20.1.2012. 

 CD orienterede om arrangementet, herunder menu og pris m. m. 

 Der blev givet en status på deltagerantal 

 Sannie og Carsten Bo indbydes ved mail fredag af PM. 

 

Næstformanden 
MK orienterede om, 

 At fodboldafdelingen har modtaget mail fra LTFU-fodbold med indbydelse til de 
sidste 3 indefodboldstævner. Disse sendes ud for de første 2´s vedkom-
mende, idet det sidste stævne kolliderer med DM indefodbold 

 Deltaget i 25. års jubilæumsarrangement for Jan Grumstrup med vingave fra 
FSKBH. 

 I nyhedsbreve ønskes de lange linknavne ændret til ”Tryk her”!! Ligeledes under 
de enkelte aktiviteter. 

    
 

Økonomiansvarlig 

CD forudser en udfordring med billardafdelingen, bl. a. inaktivitet fra afdelingsledelsen, 
manglende overholdelse af aftalte møder m. m. 

 Bestyrelsen besluttede, at indkalde afdelingsudvalget til møde. 

 MK kontakter Christian Jensen om den uholdbare situation, og hører om 
hans interesse for evt. igen at indtræde i udvalget. 

 Herefter vurderes situationen. 

Skytteafdelingen har meddelt, at der i 2012 kun skal betales ca. 3.650 kr. for huset 
på Kalvebod, idet der har stået ca. 13.000 kr. på en ukendt konto. 
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Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

GN: Påregner at deltage i Orienteringsafdelingens årsmøde den 1. februar.  

Deltager sammen med PM i regionsmøde den 26. januar hos KFS i Grøn-
dalcentret. Deltager dog ikke i SIM-golf. PM tilmelder.  

ALS: Sportsfiskeri har holdt årsmøde i december ALS genvalgt som formand. 

Deltaget i petanqueudvalgsmøde, hvor det blev oplyst, at Niels Tornbo fyl-
der 70 år den 18. marts. Evt. gave klares ved afdelingens foranstaltning. 

KC: Fodboldafdelingen har gennemført jule five-a-side med 10 hold, og julein-
defodboldstævne også med 10 hold. Der var gode og mange sponsorpræ-
mier, og stævnerne gentages til næste jul. 

 

Administrationen 

    HL orienterede om 

At der var kommet nye befordringssatser for 2012 med en mindre forhø-
jelse. 

At administrationen har indkøbt et antal FSKBH-kalendere for 2012. Disse 
uddeles ved nytårsarrangementet den 20. januar.                                 

 

    PM supplerede med 

En orientering om Bike & Run Stafetten den 18.6.2012, og fik tilsagn fra 
en del bestyrelsesmedlemmer som hjælpere til arrangementet.  

4) Sager til beslutning 

1. Contradans. 
    Oplæg fra Allan Schmøde om etablering af contradans.  

    ALS gav en status på projektet, bl. a. 

o At han har fundet en instruktør, som er villig til at medvirke. 

o At de potentielle deltagere må forventes at være 45+ i alder. 

ALS undersøger 

 Muligt tidspunkt om dagen på hverdage 

 Om instruktøren kan, og til hvilken betaling? 

 Forventelig opstart/event i september 2012 

1. Generalforsamling i Danmarkssamfundet den 15.2.2012. 

 Det besluttedes, at FSKBH ikke lader sig repræsentere. 
 

2. Møde med volleyballudvalget 

Bestyrelsen besluttede: 

 At udvalget indkaldes til møde. 
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 Bestyrelsen vil være repræsenteret af ASG, MD og endnu et besty-
relsesmedlem. 

 ASG tager initiativ. 

 
5. Sager til drøftelse 

1. Budget 2012 for orienteringsafdelingen og ansøgning om tilskud til løbedragter. 

Punktet er behandlet, jf. foranstående. 

2. Ny firmaidrætskonsulent – gensidig præsentation og drøftelse af opgaver. 
 
Punktet er behandlet jf. foranstående. 
 

3. Status på restancer. 

HL omdelte ajourført restanceliste pr. 10.1.2012. 

MK oplyste, at han havde tilskrevet 34 klubber om skyld for fodbold. 15 har betalt og endnu 
nogle har reageret. 

CD udtrykte utilfredshed med, at han ikke var orienteret om disse restancer. Var ked af at bli-
ve præsenteret for denne liste, her umiddelbart forud for repræsentantskabsmødet. 

Efter tilbagekomst fra ferie, er HL´s første arbejdsopgaver: 

 Bogføring af indtægter 

 Udsendelse af rykker 2. 

 Uge 7 (10 dage efter rykker 2) – udsendelse af rykker 3 

 

4. Ny driftsform for Københavns Skyttecenter. 

Status på etablering af Københavns Skyttecenter under ny driftsform og de øko-
nomiske konsekvenser heraf. 

CB: For skudebanerne på Kalvebod etableres en forening af de store organisa-
tioner. 

 Brugerbetalingen i 2012 forventes at blive ca. 5.000 kr. som kan finansie-
res via et oprettet kontingent fra vore skytteklubber. Klubberne indkal-
des til møde herom. 

 DGI-byen har holdt møde med skytteklubberne der skyder her. De vil 
fremover have en betaling på 20 kr. pr. time pr. bane. 

 Skytteafdelingen overvejer at formulere et brev til DDS og 
evt. Overborgmesteren i København fra FSKBH. 

 

5. FSKBH’s repræsentantskabsmøde mandag den 16. april 2012. 

FSKBH’s næste ordinære repræsentantskabsmøde holdes mandag den 16. april 2012 i Lo-
en, Rødovregård.  

 Udkast til tidsplan blev justeret og godkendt. PM færdiggør. 

 Valgliste blev gennemgået og undersøgelser af kandidater blev beslut-
tet. 
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6. Status på arbejdet i de 4 arbejdsgrupper nedsat på seminaret den 13.5.2011. 

Som aftalt på bestyrelsesmødet den 11.8.2011 bliver dette emne indtil videre et 
fast punkt på dagsordenen, hvor vi gør status over hvor langt de enkelte grupper 
er nået og afklarer evt. koordineringsbehov. 

Gruppe 1. 

 Gruppen vil lave aktivitetsdag i og omkring Valbyhallerne den 12. sep-
tember 2012. 

 Næste møde holdes 29. marts 2012. 

Gruppe 2. 

 Referat af møde den 4. januar 2012 udsendt. 

 Stafetløbene løbes 23.4., 21.5. og 11.6. Stafetten skydes i gang af tid-
ligere chefpolitiinspektør Per Larsen den 23. april 

 Næste møde  er den 22. februar. 

         Gruppe 3. 

 Mødet den 18. januar 2012 udsættes til efter repræsentantskabsmø-
det. 

         Gruppe 4. 

 Gruppen har modtaget 2 tilbagemeldinger på det udsendte oplæg. Et 
fra bowling (mundtlige kommentarer) og et fra håndbold (ingen kom-
mentarer). Disse er ved at blive bearbejdet. 

6. Eventuelt 

CB foreslog at lave en event i skeetskydning med skydning og en anden idræts-
disciplin evt. løb? 

MK informerede om,  

 at fodboldafdelingen er gået på facebook.com/firmafodbold, idet det er 
vigtigt og det er fremtiden. 

 Har drøftet opstart af senioridræt med Kirstine Langagergaard, sports-
chef for Ålborg Seniorsport. 

 Har fået fremstillet FSKBH visitkort med formand, næstformand og 
økonomiansvarlig. 

 Zumba bør overvejes at flytte ud til en skole, så der kan frigøres halti-
mer til andre aktiviteter. 

To Do Liste. 

Eventuel justering af rejsereglerne – ALS 

Administrative bestemmelser på hjemmesiden – ALS? 

Udarbejdelse af budgetvejledning – CD, ASG og MK 
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NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 

 Torsdag den 9. februar 2012 kl. 17.30 på FSKBH’s kontor. 

    Referent: PM 


