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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 
torsdag den 12. maj 2011 kl. 17.30, FSKBH’s kontor, Knuthenborgvej 24. 

 
17. maj 2011 

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

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

På grund af ferie er ASG ikke i stand til at sende dagsorden ud i overensstemmelse 
med forretningsorden til mødet den 9. juni. 

Bestyrelsen besluttede, at mødedatoen fastholdes, og accepterede at dags-
orden udsendes senere. 

3) Meddelelser fra 

Formanden 
3.1. ASG orienterede fra Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde den 16. – 17. 
april i Fredericia, hvor han og CD repræsenterede FSKBH. 
 
 Orientering fra forbundsstyrelsen om nye skatteregler, ny spillelov, firmaidræt-

ten i bevægelse, fyrtårnsprojekter, stigning i medlemstal på 3,61 % samt firma-
idrætten og fremtiden. 

 
 Nordea Liv og Pensions arbejde med sundhed på arbejdspladsen. 

 
 Præsentation af 4 fyrtårnsprojekter: 

o Kollegabold, som er 5-mands fodbold. MK er imod indførelse heraf. 
o Bike & Run, hvor der kan ansættes firmaidrætspostbude. Medlemmer fra 

Fremad Valby uddeler flyers for os i de 2 næste uger. 
o Sundhedskampagner ved MpA 
o Erhvervsskolesatsning, som er et ambitiøst projekt. 

 
 Indberetning af medlemstal, hvor det blev oplyst at DGI har rundet 1,5 mio. ak-

tivitetsmedlemmer. 
 
 DM-idrætternes fremtid. 

o MD var imod at lukke DM’erne ned, næsten uanset hvor lidt deltagere 
der var med, men at man i stedet for søgte at øge deltagelsen heri. 

 
 Temadrøftelser om: 

o Budget 2012 og 2013, herunder det uhensigtsmæssige i, at der gives 
forholdsvis store tilskud til de mindste foreniner. 

o Opfølgning på firmaidrætten i bevægelse 
o Administrativt bureau og 
o Evaluering af firmaidrætskonsulentordningen. 
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3.2 ASG opfordrede endnu en gang til at man melder sig som hjælper og ligeledes 
opfordrer andre til at gøre det samme til Bike & Run-stafetten mandag den 20. juni 
ved Valbyhallen. 
 
3.3 ASG gav en status for seminaret den 13. maj. 
 Der er tilmeldt 20 deltagere. 
 Udtrykte skuffelse over de 4 afdelinger (squash, orientering, dart og billard) som 

ikke havde reageret på indbydelsen, og heller ikke havde reageret på den forny-
ede henvendelse. 

o MK var ked af den dagsorden, der var lavet for seminaret, mente ikke 
det var den som tidligere blev aftalt. 

o CB: Vi kan jo senere lave en opfølgning på morgendagens seminar. 
 

 Næstformanden 
     
    MK havde deltaget i og været dirigent på skytteafdelingens årsmøde den 10. maj og 
    kunne oplyse, 

 at et forslag om at sænke antallet af udvalgsmedlemmer blev stemt ned, og 
 at et nyt udvalgsmedlem fra Radiometer blev indvalgt. 

 
 
Økonomiansvarlig 

     CD oplyste, at han fortsat mangler budgetoplæg fra fodboldafdelingen. 

     MK beklagede, men måtte prioritere sin tid. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

    MD har deltaget i badmintonafdelingens årsmøde. 

    GN: Dart holder årsmøde den 18. maj, men hun kan desværre ikke være til stede. 

           Vil kigge ind til zumba på lørdag den 14. maj. 

           En svømmeinstruktør har varslet sin afgang, og der skal findes en ny. 

           En anden svømmeinstruktør ønsker en ny kontrakt aftalt. Dette drøftes p. t. 

KC: Nyt vandkulturhus i Valby Idrætspark forventes åbnet i sommeren 2012. 

      Helhedsplanen for området er i øvrigt minimeret væsentligt. 

           

  Administrationen 

    HL orienterede om, 

 At Lone har omdelt bike &Run flyers og kontaktet firmaer i Ballerup-området 
samt arbejdet for LTFU. 

 Aftalt med Danmarkssamfundet en årlig kontingent på 500,00 kr, og at fanen 
overrækkes den 15. juni på Valdemarsdagen. 

MK efterlyste en saldoliste. 
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4) Sager til beslutning 

1. Retningslinjer for afdelingers ture. 

Administrationen og den økonomiansvarlige har i forlængelse af sidste be-
styrelsesmøde holdt møde med repræsentanter for bowlingafdelingen, og her af-
talt, at Kaj Wieczorek (KW) deltager i bestyrelsesmødet for at redegøre for afde-
lingens synspunkter vedrørende brugerbetaling ved afdelingens ture. 

KW redegjorde for afdelingens synspunkter, og udtrykte afdelingens utilfredshed 
over det brev de havde modtaget vedrørende deltagernes egenbetaling på afde-
lingsture. 

CD redegjorde for bestyrelsens holdning, og nævnte, at han kunne indstille til 
bestyrelsens beslutning, at igangsætning af egenbetaling i bowling udsættes til 
nuværende aftale udløber i 2012. 

ASG redegjorde for spørgsmålets opståen i bestyrelsen. 

KC orienterede om de økonomiske forhold, når fodboldafdelingen rejser. 

MK var fortsat af den opfattelse, at spillerne også må betale lidt som egenbeta-
ling. 

Efter at KW havde forladt mødet besluttede bestyrelsen, at bestemmel-
sen om mindst 1/3 egenbetaling ved afdelingers deltagelse i ind- og ud-
landsture skal fastholdes. Bowling må derfor forberede de udtagne del-
tagere til turen til Stockholm i maj 2012 på en egenbetaling på 1/3 af 
omkostningerne. 

 

2. Etablering af senioridræt i Firmaidræt StorKøbenhavn. 

Den økonomiansvarlige og administrationen har haft til opgave, at sondere 
mulighederne for at etablere senioridræt i FSKBH. 

På baggrund af 2 afholdte møder med interesserede på området, var der frem-
sendt et indstillingsnotat til bestyrelsens behandling. 

Bestyrelsen besluttede efter behandling af notatet: 

 At Firmaidræt Storkøbenhavn etablerer en afdeling for udbydelse 
af senioraktiviteter 

 At strukturen og den organisatoriske opbygning er som for øvrige 
afdelinger. 

 At afdelingen igangsættes med det foreslåede afdelingsudvalg og 
med Ib Thustrup som udvalgsformand. 
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 At der bevilges et igangsætningstilskud fra aktivitetspuljen på 
10.000 kr. 

 

 

3. Evaluering af firmaidrætskonsulentordningen. 

Dansk Firmaidrætsforbund har ønsket en evaluering af firmaidrætskonsulentord-
ningen, og bedt de enkelte foreninger om at besvare et spørgeskema herom. 

Bestyrelsen gennemgik og besvarede skemaet i dialog. 

Helt overordnet er bestyrelsen enige om, at ordningen ikke  skal fortsæt-
te efter 2011. 

ASG besvarer og fremsender skemaet elektronisk til Dansk Firmaidræts-
forbund. 

    
5) Sager til drøftelse 

1. Forslag fra Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg om at overlade 
driftsansvaret af Københavns Skyttecenter til brugerne. 

Københavns kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har behandlet et forslag om, at 
brugerne af Københavns Skyttecenter fra 2012 for egen regning selv skal stå for 
den fremtidige drift af skytteanlægget.  

Såfremt brugerne ikke ønsker at overtage anlægget, som er beliggende på en 
grund ejet af Naturstyrelsen, foreslås lejemålet opsagt og skytteanlægget afviklet 
senest med udgangen af 2012. 

Begrundelsen for at foreslå anlægget afviklet i kommunalt regi er, at de fleste 
brugere er over 25 år, og at man har bopæl i andre kommuner, hvorfor Køben-
havns Kommunes forpligtelser i forhold til Folkeoplysningsloven er begrænsede. 

En lukning af anlægget vil for FSKBH betyde, at sommerskydningen vil 
blive meget minimeret, måske bortfalde. CB holder sig orienteret om sa-
gens udvikling, samt holder bestyrelsen orienteret herom. 

 

6) Eventuelt 

CD oplyste, at regnskabet for 1. kvartal snart forventes færdigt. 

MD vil snarest vende tilbage om en vurdering af vores hjemmeside i forhold til 
Dansk Firmaidrætsforbunds rapport herom. 

ASG oplyste, at Kjeld Myhre – ved en fejltagelse – for LTFU har besøgt 4 af vore 
klubber i Gladsaxeområdet. 
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To Do Liste. 

Kulturudvalg – Tidsfrist? - NS, ALS og KC. 

Elektronisk optagelse på hjemmeside – hurtigst muligt. 

Hjemmesidetjek –, MD ALS og FJ 

  

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 9. juni 2011 kl. 17.30 på FSKBH’s kontor. 

 

Referent: PM 
 

 
 


