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

 
7. august 2012. 

 
Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten Danielsen (CD), Car-
sten Bønnelykke (CB), Mari-Ann E Madsen (MEM), Allan Schmøde (ALS), Kim Christian-
sen (KC), Bjarne Carlslund (BC), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM). 
 
Gæster: Punkt 5.1: Foreningskonsulent Sannie Kalkerup. 
             Punkt 5.2: Medlem af idræts- og motionsudvalget Kirstine Langagergaard. 
 
Afbud: Gitte Nielsen (GN)  
 
ASG bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde, og specielt velkommen til Sannie 
Kalkerup (punkt 5.1.) og Kirstine Langagergaard (punkt 5.2.). 
 
Disse 2 punkter behandles først på bestyrelsesmødet. 
 
1) Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 

Dagsorden blev godkendt. 
 
MK blev udpeget til mødeleder. 
 
5.1. Lederrekruttering i FSKBH. 
Drøftelse af lederrekruttering herunder møde med afdelingsrepræsentanter tirsdag 
den 28. august 2012 kl. 17.30 i Valby Hallen. 
 
ASG gav en status for gruppens arbejde, herunder 
Har holdt 3 møder 

• Lavet udkast til stillingsbeskrivelse for formand og økonomiansvarlig. 
• Vil arrangere inspirationsaften den 28. august i Valby Hallen KL. 17.30 – 

20.00 med spisning. 
      

SK orienterede herefter om udfordringerne med rekruttering, herunder  
• Udfordringer med rekruttering/rekrutteringsplaner. 

o Frivillig fredags-projektet nævnes 
o Fusionstanker mellem FSKBH og LTFI nævnes. 

 
     SK laver udkast til indbydelse, som sendes til HL til udsendelse snarest. 

(Indbydelsen er udsendt den 13. juli 2012). 
 
 
5.2. Senioridræt i FSKBH. 
Oplæg om senioridræt fra Kirstine Langagergaard, som er sportschef i Aalborg Seni-
orsport og medlem af Dansk Firmaidrætsforbunds Idræts- og Motionsudvalg, som 
grundlag for drøftelse af senioridræt i FSKBH. 

KL præsenterede sig selv og projektet i Ålborg. 

Projektet løber over 3 år med Ålborg kommune og Ålborg Firmasport som interes-
senter.  

• KL er projektleder herfor. 

Projektet omfatter tværidrætslige aktiviteter for seniorer 
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Succeskriteriet var 50 i Nørresundby og 50 i Ålborg 

• Der meldte sig 500 personer og i dag er der 1600 medlemmer. 

Kommunen giver i dag 500.000 kr. om året.  

Pointen fra Ålborg er: Alt kan lade sig gøre – bare vi tør at turde. 
 
Målgruppen er: De der har fri om dagen samt seniorer. 
Der betales et fælleskontingent for alle discipliner/aktiviteter. 
 
Firmaidrætten beslutter formentlig snart, 
At senioridrætten skal høre under firmaidrættens foreninger, som må etablere et ini-
tiativudvalg for 

• Idræt i dagtimerne 
• Idræt når du har tid 
• Sport 55+ 

 
Der vil kunne hentes hjælp i forbundet til at komme i gang. 
 
FSKBH skal nu beslutte, om vi vil det her? 
I den anledning blev det besluttet, at PM sammen med det eksisterende se-
niorudvalg, skal lave et oplæg til herom til et møde med bestyrelsen den 28. 
august 2012. 
 

 
2) Opfølgning på sidste møde. 

Intet. 

 

3) Meddelelser fra 

Formanden 
3.1. Dansk Firmaidrætsforbunds stortræf den 21.9.-22.9.2012 aflyst på grund af for få 
tilmeldinger. 

ASG orienterede om aflysningen, på grund af for få tilmeldinger. 

 

3.2. Landsdel Øst møde holdes torsdag den 11.10.2012 i Næstved. 

ASG orienterede om mødets afholdelse. 

• FSKBH’s repræsentation besluttes på bestyrelsesmødet i september. 

 

3.3. Gent, Belgien er valgt som værtsby for ECSG 2017 

ASG orienterede om arrangementet i 2017. 

 

3.4. Status på afviklingen af ”Bike & Run stafetten” mandag den 18. juni 2012. 

PM orienterede om: 

• At der var tilmeldt 91 hold, men kun 71 hold gennemførtemed 

o 50 i mixrækken, 16 i herrerækken og 5 i damerækken 

• At økonomien i arrangementet ser fornuftig ud 
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• At deltagerundersøgelsen giver udtryk for, 

o Generel god tilfredshed 

o Men dog bemærkninger til både cykelrute, løberute og stævneplads, som 
vil blive vurderet med henblik på forbedringer til næste år. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet dog nævntes, 

• At der manglede pile/hjælpere visse steder på ruterne. 

• At numrene ikke i alle tilfælde var synlige – overveje evt. nummer både foran og 
bagpå. 

• At der bør være en bedre kommunikation mellem stævneplads og officials på ru-
terne 

• At der bør gennemføres en bedre fælles briefing. 

I øvrigt besluttedes, at FSKBH også arrangerer bike & Run stafet i København 
den 17. juni 2013. Kontoret meddeler dette til firmaidrætten. 

 

3.5. Senioridræt 

ASG orienterede om, at der afholdes senioridrætstræf 10. oktober i Gliostrup. 

Det vil blive undersøgt, hvorvidt Københavns kommune har afsat økonomiske mid-
ler/puljer til brug for senioraktivering. 

• SK tager kontakt til Sundheds- og omsorgsforvaltningen herom. 

 
Næstformanden 
 
MK orienterede om, 

• At han m. fl. Har deltaget i fodbolddommerklubbens 75 års jubilæumsreception, 
hvor der var skuffende få deltagere. 

 
• Fodboldafdelingen vil forsøgsvis arrangere  et mix-cupstævne lørdag den 15. 

september på LIF’s baner i Københavns Lufthavn. Stævnet arrangeres som et 
åbent stævne, med håbet om, at det kan sælges til ikke medlemsklubber. 
 

• Der er tilmeldt 8 hold til en efterårsturnering i fodbold. 
 

• I & M har fået godkendt strukturen på kommende DM-arrangementer, således at 
det tildeles en værtsskabsby, som samarbejder med omkringliggende satelitby-
er. 

 
 
Økonomiansvarlig 

Henviste og kommenterede det udsendte halvårsregnskab. 

Enkelte klubber er sendt til retslig inkasso for skyldige beløb. 

Posteringslisten drøftedes og det besluttedes, at klubber med restancer på over 900 kr. 
sendes bestyrelse, aktivitetsformænd samt aktivitetsansvarlige. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

CB: Alle klubber har betalt det netop vedtagne kontingent 

MEM: Badmintonprogrammet er færdigt, og der er en del færre hold tilmeldt. 
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ASM: Efterlyste kontaktmuligheder til squashlederen. 

Sportsfiskeriafdelingen har visse problemer med rederiet angående dob-
beltbookninger. 

BC: Turneringsplan for bowling er færdig med en lille nedgang i antal hold. 

KC: Omklædningsrummene i Valby Idrætspark er lukkede i uge 32 og 33 på 
grund af renoveringsarbejder. 

 

Administrationen 

HL oplyste,   

• At kontoret søger tilskud fra portopuljen til udsendelse af breve vedrørende ”Ar-
bejdspladsen motionerer.” 

• At vedrørende ”Frivillig fredags-projektet” er program og reservationer stort set 
på plads. Indbydelser udsendes i uge 32. 

• Kontoret og FIK laver i efteråret et volleystævne for erhversskolerne i køben-
havnsområdet. 

PM supplerede med, 

• Løbeklub i Glostrup/Vestskoven, hvor indbydelser er udsendt og indgået aftale 
med løbecoach. 

• Ny kontrakt med NNF om 8 gange løbetræning efter sommerferien. 

• 4 x 4 km firmastafetløb den 13. august forsøges solgt til deltagerne fra Bike & 
Run og Damhusstafetten. 

 

4) Sager til beslutning 

1. Forudbetaling til bowlinghallen i Rødovre. 
 
Bowlingafdelingen har bedt om, at der kan forudbetales baneleje for et halvt år 
ad gangen til bowlinghallen i Rødovre, hvorved afdelingen kan opnå en rabat på 3 
% af banelejen.  
 

• Bestyrelsen besluttede at følge afdelingens ønske om forudbetaling 
for en ½ sæson ad gangen 

 
5) Sager til drøftelse 

1. Lederrekruttering i FSKBH. 

• Sagen er behandlet som første punkt på mødet. 

2. Senioridræt i FSKBH 

• Sagen er behandlet som andet  punkt på mødet. 

3. Aktivitetsdag onsdag den 12. september 2012 i Valby Idrætspark.                  
Status på planlægning af aktivitetsdagen. 

KC orienterede om arrangementet, bl. a: 

• At det foregår på grusarealet i  Valby Idrætspark 
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• At der er tilmeldt 5 hold. 

• At der bliver forplejning til deltagere og officials. 

o Gruppen har næste møde den 3. september. 

4. Fusion mellem LTFI og FSKBH.                                                                     
Formænd/næstformænd for LTFI og FSKBH har holdt andet møde den torsdag 
den 28. juni 2012 for at drøfte videre planer for en fusion mellem LTFI og 
FSKBH. Udover at drøfte forskellige praktiske forhold, aftalte vi at holde et nyt 
møde onsdag den 22. august kl. 18.00 på LTFI’s kontor, hvor begge foreningers 
afdelingsformænd for fodbold, bowling, badminton, skydning, gokart og oriente-
ring er inviteret til at deltage for at drøfte en fusion. 

Det er vores indtryk, at LTFI er meget interesserede i en fusion. 

• Til mødet den 22. august forudsættes også deltagelse af CD og HL 
samt relevante afdelingsformænd. 

• ASM efterlyste orientering til afdelingsansvarlige omk sådanne forhold. 

5. Halvårsregnskab 2012. 

• Punktet er behandlet under økonomiansvarligs meddelelser. 

6. Status på restancer.                                                                                    
Der henvises til tidligere drøftelser på vore bestyrelsesmøder om klubbernes re-
stancer. 

En klub har meddelt, at de er indstillet på at betale det skyldige beløb, men ikke 
advokathonoraret, idet de hævder, de ikke har modtaget rykkerhenvendelserne. 

• Bestyrelsen besluttede, at der evt. kunne indgås aftale om ½-delen 
af advokathonoraret. 

 

6. Eventuelt 

ASM efterlyste status på tøj 

• MK oplyste, at det er bestilt, og noget er ankommet. 

      MEM efterlyste kopi af mails til udvalgsformændene. 

• Disse forsynes med cc til den idrætsansvarlige. 
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To Do Liste. 

Eventuel justering af rejsereglerne – ALS 

Administrative bestemmelser på hjemmesiden – ALS? 

Udarbejdelse af budgetvejledning, herunder forslag til strammere styring og ensret-
tede retningslinjer af økonomien – CD, ASG og MK 

Evt. opstart af contradans – ALS 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 

•  fastsat til torsdag den 13. september 2012 kl. 17.30 på kontoret. 

    Referent: PM 

  Bestyrelsesmedlemmers restferie sommerferie 2012. 

     Sommerferie 

• Gitte Nielsen    uge 33 og 34 

• Bjarne Carlslund    uge 33 og 34 

• Asger Gaard    uge 33 og 34 

• Øvrige kendte endnu ikke tidspunkt for ferie. 

 


