
Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 
tirsdag den 11. maj 2010 kl. 18.00, FSKBH’s kontor, Knuthenborgvej 24. 

 

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Carsten Danielsen (CD), Gitte Nielsen (GN), Michael Kofo-
ed (MK), Michael Darre (MD) og Allan Schmøde (ALS), Kim Christiansen (KC), Poul Munk (PM) 
og Henrik Lindby (HL) 

Afbud: Nils Sabroe (NS), Jette Steenberg (JS) 

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

Dagsorden for mødet blev godkendt, og PM blev udpeget til mødeleder 
 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde. 

ASG foreslog at punkt udgår, da referatet rundsendes til bestyrelsen inden det offentliggø-
res.  ALS synes at punktet skal bibeholdes, da referaterne kommer kort før det efterføl-
gende møde. MD synes også godt at punktet kan udgå. KC synes at godkendelsen af refe-
ratet kan tages under punkt 3. Besluttet at punktet udgår. HL tilretter forretningsorden. 
 

3) Opfølgning fra sidste møde. 

ALS foreslog at Asger og Allan fik nye forkortelser, da der havde været nogle forvekslinger 
med der gamle forkortelser. Asger fik forkortelsen ASG og Allans forkortelse blev ALS. HL 
kunne oplyse at orienteringsafdelingen godt ville købe den bærbar PC for 3.000,-. HL me-
ner ikke at der er grund til at undersøge nærmere vedr. slikautomat, da omsætningen er 
på 4.000,- om året. HL skal undersøge nærmere vedr. en kombineret flaske/slik automat. 

4) Meddelelser fra 

Formanden 

4.1 ASG orienterede om formandsmødet i Dansk Firmaidrætsforbund, hvor MK og ASG del-
tog. Mødet forløb bedre end forventet, dog ser MK gerne at det bliver muligt at få nogle dy-
bere diskussioner af emnerne. ASG havde spurgt til MpAs valg af kontor, hvilket havde 
medført at Kurt, Bo og Rikke-Line fra MpA deltager på næste bestyrelsesmøde den 9. juni, 
hvor vi også skal drøfte 10 % aftalen. 

4.2 Peder Bisgaard havde forsikret ASG om at der ikke holdes møde med Pia Allerslev uden 
at FSKBH er med. 

4.3 ASG havde deltaget i generalforsamlingen i Foreningen KFIU, som var forløbet stille og 
roligt. Hans-Erik Jørgensen, Ole Juul Hansen, Mari-Ann E. Madsen og Niels Bogø blev valgt 
til bestyrelsen. 

4.4 ASG havde deltaget i Bridgeafdelingens årsmøde den 5. maj. Der var ikke mange del-
tagere til årsmødet og bridgebestyrelsen overvejer at lukke afdelingen, hvis der ikke mini-
mum kommer 12 hold til holdturneringen og 18 par til forårsturneringen. 

Næstformanden 

 

 



Økonomiansvarlig 

CD uddelte papirer fra banken til underskrivelse. 

CD havde indhentet informationer vedr. tidligere omtalt firmasejlads. Enighed om at det ik-
ke var noget for os. 

CD deltager i regionsmøde den 20. maj. 

CD havde fået henvendelse fra Bjarne Carlslund, om at KFIU bowling er blevet opkrævning 
14.878,- fra World Cup Hallen i Rødovre for 3-timersstævne, på trods af afmelding over en 
måned før stævnets skulle have været afviklet. GN spurgte om der er meldt afbud indenfor 
reglerne. MK mente, at hvis der ikke er indgået kontrakt, så skal der ikke betales, og at det 
er dårligt af World Cup Hallen over for en samarbejdspartner, som har hjulpet dem da de 
var i problemer. GN foreslog at men mødtes med World Cup Hallen, frem for at korrespon-
dancen foregår på mail. PM vil tage initiativ til at mægle mellem vores bowlingudvalg og 
World Cup Hallen. FSKBH er trods alt deres største kunde og vi har tidligere forudbetalt 
500.000,-, da de var i likviditetsproblemer. 

CD nævnte at der var udarbejdet forslag til aflønning til svømmeinstruktører, så de får 125 
– 150 pr. time, så det kan holdes indenfor den skattefrigodtgørelse.  

CD fremlage forslag om at kørselstaksten fra 1. 7. 2010 for alle frivillige ledere i FSKBH 
ændres til 1,90 pr. km, mod tidligere 3,56 pr. km. Forslaget godkendt.  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

MD havde deltaget i bordtennis årsmøde den 27. april, hvor Niels Bogø blev valgt til for-
mand. MD trådte selv ud af bordtennisbestyrelsen, da han nu er med i bestyrelsen i Firma-
idræt Storkøbenhavn. 

MK havde været til årsmøde i holdboldafdelingen den 28. april. Mødet gik godt og Lea Las-
sen blev valgt til formand. Overskriften i FSKBH’s nyhedsbrev var blevet diskuteret. Der vil 
fremover kun stå dato og ikke idrætterne. MK kunne endvidere berette, at håndbold er in-
teresseret i, at afholde inde DM sammen med fodbold i 2012. 

GN havde været til årsmøde i Atletik og motion den 14. april, hvor Arne V. Hansen blev 
valgt til formand. GN deltager i dart årsmøde den 19. maj. GN kunne oplyse, at der har 
været noget polemik omkring aflønning af svømmeinstruktører, men at der nu er lavet et 
brugbart oplæg. 

KC kunne oplyse, at planlagt seminar gennem brugerbestyrelses i Valby idrætspark, var 
blevet aflyst pga. besparelser. Til gengæld er der godt nyt vedr. kunstgræsbanerne i Valby 
Idrætspark, de er lovet klar til november. 

ALS kunne oplyse at sportsfiskeriafdelingen havde været i Mørrüm med 21 mand. 

Administrationen 

HL havde været til årsmøde i volleyballafdelingen, hvor Christian Hansson blev valgt til for-
mand. HL kunne oplyse at Volleyballafdelingen fremover kun vil afholde jule- og forårs-
stævne indendørs, da deltagelsen til de andre planlagte stævner har været meget ringe. 

HL oplyste at skytteafdelingen har ønsket et møde med bestyrelsen den 26. maj. Grundet 
ferie i bestyrelsen kan det ikke blive den 26. maj. MK kontakter skytteafdelingen og aftaler 
nærmere om nyt møde. 

HL oplyste at der er modtaget materiale fra Nordic Sports Group om street event i fodbold, 
tennis, stafet og basketball, som de ønskede udsendt til vores klubber. Enighed om at det 
ikke vedrørte os. 



HL kunne berette at status på DM tilmeldinger fra FSKBH er: 11 Beachvolley, 6 billard, 18 
fodbold, 8 golf, 5 håndbold og 31 petanque. ASG ønskede en fortegnelse med klubberne og 
deres foreningsnummer på hjemmesiden. 

PM havde deltaget i bowlings årsmøde den 27. april, hvor JS også deltog. Kaj Wieczorek 
blev valgt til formand. Mødet var forløbet godt, men der kommer nok nogle diskussioner om 
det nye reglement. 

PM og NS havde været til fra flytnings syn i Istedgade. Der skal betales 10.325,- for istand-
sættelse efter at depositum på ca. 15.000 er modregnet. 

PM kunne oplyse, at der påregnes at afholdes golfarrangement på 18 hullers banen den 28. 
august i Smørum, hvor man mødes kl.9.00 og der så spilles fra kl. 10.00. GN foreslog at 
der evt. afholdes et arrangement for begyndere. 

PM oplyste at ASG har inviteret til info mode vedr. gokart den 18. maj, og der er pt. 2 til-
meldte. 

 

5) Sager til beslutning 

Ingen sager til beslutning 
 

6) Sager til drøftelse 

1. Vedr. samarbejdsaftale med LTFU, så ønsker LTFU at have eneret på gokart og Floorball. 
ASG vil afvente gokartmødet den 18. maj, før der besluttes noget. MK mener det er 
vigtigt at få nedsat et gokartudvalg. Indbydelsen til gokartmødet har foranlediget, at 
SAS har forespurgt om vi er en konkurrent til LTFU og KFS.  CD vil kontakte Danske 
Banks gokart mand og så skal vi prøve at få nedsat et ad hoc udvalg på mødet den 18. 
maj. HL og PM skal kontakte de klubber der deltager i gokart hos LTFU og KFS. 

Sportsfiskeri kan fortsætte som hidtil indtil videre. 

2. Drøftet hvordan vi bedst muligt få givet Lone Strecker de rigtige. Besluttet at indkalde til 
fyraftensmøde med Lone, hvor interesseret afdelinger kan deltage. HL indbyder afdelin-
gerne til møde torsdag den 3. juni fra 17.00 til 19.00. Herefter blev diskuteret økonomi i 
forbindelse med Firmaidrætskonsulenterne, og om vi har gjort nok, og om vi kan gøre 
det bedre i fremover. MK foreslog at sende Lone ud i et fabriksområde, fx fabriksparken 
i Glostrup. 

3. Vores ”kulturudvalg” består af NS og ALS, så der mangler en person. KC meldte sig til 
udvalget. ALS indkalder til det første møde i udvalget, hvor de så kan konstituere sig. 
 

4. Åbent hus udvalget har holdt møde og der er udarbejdet forslag til program og indhold. 
Kontoret sender indbydelsen ud til klubber, udvalgsmedlemmer og samarbejdspartnere i 
uge 20. 
 

5. ALS synes at 3 måneder respons tid til hjemmesiden er for længe. PM og HL forklarede 
at det skyldtes flytning og opstartsvanskeligheder, men det skal nok blive bedre. ALS 
undrede sig over at KFIU + FKBU hjemmesiderne stadig blev brugt. MD forklarede at 
det igen skyldes opstarts vanskeligheder. Der er dog en del sider der er på vej over på 
www.fskbh.dk , men det er stadigt nødvendigt at linke til de ”gamle sider” indtil de over-
flyttes. MD oplyste at han står for overblikket af hjemmesiden, mens Flemming er på 
orlov. 

MK spurgte til om det er muligt at foretage klubskifte i en sæson, og dertil er svaret ja. 

 



 

7) Eventuelt 

Listen med bestyrelsesmøder på hjemmesiden bedes opdateres. 

 

To Do Liste. 

Kulturudvalg. 

Beslutning af æresbevisninger inden sommerferien. 

HL indhent tilbud på ubemandet hal.  

Idrætsansvarlige tager kontakt til ”deres” afdelinger. 

HL + PM Kontoplan og vejledning. 

Klubfortegnelse + foreningsnr. på hjemmeside 

CD + HL + PM udkast til diæter (kalenderår), kørsel mm. 

CD + HL ser på flaskeautomater. 

Samarbejde LTFU 

Skal FSKBH have fane 

 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDER: 

Onsdag den 9. juni 2010 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

Torsdag den 12. august 2010 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

Torsdag den 9. september 2010 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

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: Henrik Lindby 


