
Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 

onsdag den 11. november 2010 kl. 18.00, FSKBH’s kontor, Knuthenborgvej 24. 

16.12.2010 

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Nils Sabroe (NS), Carsten Danielsen (CD), Michael Kofoed 

(MK), Jette Steenberg (JS), Gitte Nielsen (GN) og Allan Schmøde (ALS), Kim Christiansen 

(KC), 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. 

ASG fortalte, at orienteringsafdelingen har svaret vedr. reglement, og at der bliver tale om 

ændringer til det eksisterende reglement. GN fortalte, at hun har oplyst orienteringsafde-

lingen om, at de må ændre deres forkortelse til FSKBH.                                                                    

CD oplyste, at GN, MK og CD, har holdt møde vedr. retningslinjer for deltagelse i DM-

stævner og andre arrangementer. Der blev uddelt et oplæg, og der kan kommes med input 

frem til næste bestyrelsesmøde, hvor der træffes endelig beslutning. Oplægget gav dog an-

ledning til debat om bl.a. hensættelser. Desuden, foreslog MK, at det oprettes en pulje, 

hvor klubberne kan søge tilskud til DM. CD påpegede, at det ikke skal være sådan af folk 

kommer gratis af sted. MK oplyst, at fodboldafdelingen giver lidt tilskud til transport og 

ophold, men det skal dokumenteres, at der afholdes et stævne el. lignende.     

CD spurgte til hvordan det gik med svaret fra Ole Juul. MK svarede, at han er ved at finde 

papirerne frem. 

ASG oplyste, at Niels Bogø og Leif Overby har meddelt at de fortsætter i tennisafdelin-

gen frem til efteråret 2011. 

 

3) Meddelelser fra 

Formanden 

3.1 ASG har deltaget i Landels Øst-møde den 27. oktober, sammen med ALS. ALS synes, 

at det havde været et udmærket møde, når man tænker på den blandede deltagerskare, 

med en del små foreninger. Peder Bisgaard havde et godt indlæg vedr. medlemsoptælling 

og oplyste, at der er uændret tilskud frem til 2014. ASG supperede med, at Camilla 

Svenstrup havde et indlæg om hjemmesider og derud over, var der også et indlæg om be-

talingsmodul via hjemmeside. På mødet blev det endvidere nævnt, at der vil blive set på til-

skudsordningen til foreningerne, da en forening i dag er sikret minimum 10.000,- Der er 

forslag om at det laves om til et maksimum på 50,- kr. pr. medlem for små foreninger. ASG 

oplyste, at der på Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde vil være fokus på 

medlemstilskud og Firmaidrætskonsulent ordningen. Næste Landsdel øst møde er tirsdag 

den 5. april 2011 i Slagelse. 

3.2 ASG har deltaget i fodboldafdelingens årsmøde den 8. november 2010, som var forlø-

bet stille og roligt. 

 



 

3.3 ASG oplyste, at kultur- og fritidsudvalget i Københavns kommune ikke vil støtte et 

idrætsråd økonomisk. 

3.4 ASG orienterede om, at der er modtaget indbydelse til 60 års jubilæum hos LTFU, tors-

dag den 9. december 2010 fra 15.00 – 18.00. ASG og HL deltager. HL indkøber gave. 

Næstformanden 

NS og ASG har deltaget i møde med repræsentanter fra LTFU, vedr. fremtidigt samarbejde 

mellem FSKBH og LTFU. NS oplyste, at han har kontaktet Benny Berggren, og oplyst, at 

der i den nuværende situation ikke kan indgås samarbejde med KFS. 

Økonomiansvarlig 

CD oplyste, at han har møde i næste uge med HL omkring budget om sammenlægning af 

regnskab. Fristen for budget bliver den 7. januar 2011, så de kan drøftes på bestyrelsesmø-

det den 13. januar 2011. CD havde været rundt på hjemmesiden og bemærket at der sta-

dig henvises til gamle links. ASG oplyste at han har talt med MD, og det drøftes på næste 

møde, hvor MD er til stede. ALS ønsker stadig en dato for en løsning på opgaven. CD 

nævnte, at der er pt. debat om beskatning af firmagoder. PM nævnte, at der er en del usik-

ker hed på området. KC oplyste, at Nationalbanken har skåret deres tilskud til idrætsklub-

ben væk af samme grund. PM oplyste, at DSB giver tilskud til motionscenter, og det be-

skattes medarbejderne af.  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

MK kunne berette, at der på fodboldafdelingens årsmøde den 8. november var ca. 200 

medlemmer fra 48 foreninger. NS som deltog i mødet, fandt det uheldigt at der ikke er be-

styrelsesmedlemmer fra KFIU fodbold, der fortsætter i den nye bestyrelse. NS håber, at der 

er dommere nok til næste års fodboldturnering.                                                              

GN oplyste, at svømmeinstruktørerne har været til livredderprøve, og der var en der ikke 

bestod. GN oplyste også, at der er for mange svømmere om tirsdagen i forhold til at der 

kun er 1 livredder. Der er ca. 40 svømmere og der må max være 15 personer pr. livredder. 

CD opfordret GN til at finde en ekstra livredder. ALS spurgte til, hvordan vi er dækket hvis 

der sker noget. ASG svarede, at i den offentlige tid er der livreddere, men ved foreningsti-

der er det foreningen der skal sørge for livreddere.  JS mente, at folk bør have en fritids- 

ulykkesforsikring. NS og GN mener også det er folks egen ansvar.                                                  

ALS oplyste, at et firma der fisker lukker deres personaleforening og derved deres idræts-

forening. ASG nævnte, at de ikke behøver at lukke idrætsforeningen, det kan være at de 

ikke giver tilskud mere. CD mente, at ALS skulle finde ud af hvilket firma det drejer sig om. 

KC vil over vinteren tage en snak med personer der har forstand på cykling. KC oplyste, at 

der er afsat 14. mil. til to kunstgræsbaner i Valby i 2011. PM oplyste, at der er afsat 4 mil. 

til en kunstgræsbane i Emdrup + ½ mil. til en kunstgræsbane i Husum.  

Administrationen 

HL oplyste på vegne af MD, at FKBU.dk lukkes ned den 22.november 2010. HL havde fået 

kontakt til Danmarks-Samfundet, og fundet at der skulle købes for 500,- kr. Valdemarsflag i 

et par år for at få en fane. Besluttet at HL sender en ansøgning til Danmarks-Samfundet om 

en fane til FSKBH.           

HL oplyste, at han har udarbejdet en kommuneliste for omegnskommunerne.      

HL spurgte til om Zumba skal fortsætte, da der kun er 20 deltagere pr. gang, og der skulle 

gerne være det dobbelte. ALS foreslog, at vi få nogle af deltagerne til at danne et udvalg. 

MK mente ikke vi synliggør nye tiltag nok, og at vi skal tænke nye måder. MK vil gerne stå 

for at lave en flyer, som kan printes og hænges op i foreningerne, og som bliver udsendt 

separat.            

HL oplyste, at billardafdelingen har haft problemer med støj og andre gener fra underboen i 



billardlokalet. Der er klaget til udlejer og det ser pt. ud til at det har hjulpet på støjen.      

HL havde fået en forespørgsel på transport til regionsmødet. Besluttet at fælles betaler del-

tagernes transportomkostninger.          

HL havde gennem dartafdelingen fået at vide, at tidligere formand for FKBUs dartafdelin-

gen, Ivan Borregaard var død. Vedr. næste møde den 9. december, blev det besluttet at HL 

indkøber en gave til bestyrelsen og personalet.         

HL spurgte til holdningen om reklamer på hjemmesiden via Google med henblik på en eks-

tra indtægt.  Aftalt at Flemming laver et oplæg.     

Administrationen havde set i et revisionsreferat fra Dansk Firmaidrætsforbund, at en mod-

tager er skattepligtig af et gavekort. HL sender info til afdelingsformændene.                  

HL oplyste, at der er seniorsportskonference den 25. november i Lyngby, der skal vælges 2 

repræsentanter og alle firmaidrætsforeninger har 2 stemmeberettigede. CD vil deltage, og 

PM vil høre om Ib Thustrup også kan deltage som FSKBH´s repræsentant.    

PM oplyste at Arriva, som er en af vores klubber, er blevet sundhedscertificeret.     

PM nævnte, at Dansk Firmaidrætsforbund vil fokusere på erhvervsskoler, og en af vores 

klubber er VUC. PM gjorde opmærksom på, at der er indkaldt til regionsmøde og det vides 

at MK, ALS og Christian og Stephen fra billard deltager.  

 

4) Sager til beslutning 

1. NS og ASG har drøftet samarbejdsaftale med Preben og Jeanette fra LTFU. ASG gen-

nemgik et oplæg til samarbejdsaftalen, og gjorde opmærksom på, at der ikke kan 

stemmes på et årsmøde, hvis klubben ikke er medlem. MK mente, at der skal indføres i 

aftalen, at man ikke starter en aktivitet op, som den anden forening har. ALS gjorde 

opmærksom på, at LTFU har sat alle FSKBH fisketure i Firmaidrætsbladet, som LTFU tu-

re. MK mente, at vi bør sætte vores arrangementer i Firmaidrætsbladet. CD var enig, 

men mente at deadlines godt kan gøre det svært at når. PM skriver et oplæg til en 

samarbejdsaftale, og tager det med på næste møde.                     

2. I forbindelse med nytårsmødet fredag den 14. januar 2011, så laver ASG og CD en ind-

bydelse med frist den 6. januar 2011. 

 

5) Sager til drøftelse 

1. Siden bestyrelsesmøde den 14. november har CD, NS og ASG holdt to møder med MK 

for at drøfte mulighederne for at fodboldformanden bliver ansat og lønnet i en deltids-

stilling, da arbejdsopgaverne er blevet meget tidskrævende, idet fodboldafdelingen har 

mulighed for at kunne afholde udgifterne hertil indenfor eget budget.  ASG oplyste, at 

det blev nævnt på fodboldårsmødet, men der var ingen kommentarer. ASG påpegede, 

at der skal være en klar definition af opgaverne, samt at afdelingerne også skal høres. 

CD, NS og ASG mener ikke at FSKBH skal have lønnet ledere, da der skal være en klar 

adskillelse mellem at være ansat og være folkevalgt. En kombinationsløsning hvor man 

både er folkevalgt og ansat, vil kræve en repræsentantskabsgodkendelse mener NS og 

ASG. Til gængæld er det særdeles rimeligt at fodboldudvalget indenfor eget budget få 

løst en stor del af dets opgaver af en ansat medarbejder, der dog ikke samtidig kan væ-

re medlem af fodboldudvalget.        

ALS foreslog at MK, blev ansat af FSKBH, og så blev han brugt der hvor der var behov 

for det. ALS spurgte til om det skulle gøres noget akut.      

MK nævnte, at der ikke er nogle af de andre afdelinger der bruger så meget tid og at 

fodboldafdelingen selv betaler lønnen og mener ikke, at en afgørelse kan vente til re-

præsentantskabsmødet i marts måned. MK mener heller ikke, at der er problemer om-

kring habilitetsproblemer.        

NS er skeptisk overfor hvad de andre afdelinger vil sige, og bowling vil kunne ønske det 

samme.         



ALS ville gerne se en jobbeskrivelse og ASG supplerede med at det skal afklares hvad 

der skal lønnes for og at fodbold må betale for de ydelser i byen, indtil der findes en løs-

ning.            

JS mente, at der her første gang skal findes en løsning for at få fodboldturneringen lagt 

evt. en form for honorar til MK. ASG nævnte at i så fald skal honoraret beskattes.      

KC nævnte, at MK har fået en del ekstra arbejde i fodboldafdelingen, da KC ikke mere 

har den samme tid på arbejde og MK har derfor overtaget nogle af KC´s opgaver.     

PM spurgte om det kun er MK, der kan lave arbejdet i fodboldafdelingen. MK svarede, 

at det kun er MK og KC, der kan lave en stor del af arbejdet. NS foreslog, at MK træder 

tilbage som fodboldformand og bliver lønnet frem til repræsentantskabsmødet. MK gjor-

de opmærksom på, at der ikke nogle steder står at man ikke kan være folkevalgt og 

samtidig lønnet.                                  

Emnet blev afrundet med, at MK skal drøfte det på næste møde i fodboldbestyrelsen og 

herefter vende tilbage med svar.  

2. Afholdelse af FSKBHs repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. marts.       

JS oplyste, at hun stopper i bestyrelsen på repræsentantskabsmødet i 2011.     

NS vil komme med et forslag til en disposition til en skriftelig beretning til næste møde. 

6) Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

To Do Liste. 

Kulturudvalg. 

Beslutning af æresbevisninger inden sommerferien. 

HL + PM Kontoplan og vejledning. 

Klubfortegnelse + foreningsnr. på hjemmeside 

Samarbejde LTFU 

DM tavle. MK i løbet af 2010. 

ASG + NS skal indgå aftale med revisionsfirma 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDER: 

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. 

Tirsdag den 29. marts – Repræsentantskabsmøde. 

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

 

 

Referent: HL 


