
Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 
mandag den 13. april 2010 kl. 18.00, FSKBH’s kontor, Knuthenborgvej 24. 

 

Mødedeltagere: Asger Gaard (AG), Nils Sabroe (NS), Carsten Danielsen (CD), Jette Steenberg 
(JS), Gitte Nielsen (GN), Michael Kofoed (MK), Kim Christiansen (KC), Poul Munk (PM) og Hen-
rik Lindby (HL) 

Afbud: Michael Darre (MD) og Allan Schmøde (AS) 

1) Godkendelse af dagsorden for mødet. 

Dagsorden for mødet blev godkendt.  
 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde. 

MK foreslog at referat sendes til godkendelse inden det kommer på hjemmesiden. Enighed 
om dette. Herefter blev referatet fra mødet den 9. marts 2010 godkendt. 
 

3) Opfølgning fra sidste møde. 

GN spurgte om man havde hørt fra Ole Juul. Det har man og han har svaret ja. 

4) Opfølgning på repræsentantskabsmødet afviklet tirsdag den 23. marts 2010. 

AG glædeligt overrasket for det pæne fremmøde der var til repræsentantskabsmødet. Der 
var ikke så meget debat, men synes ellers at det var et godt første repræsentantskabsmø-
de.  

I forbindelse med udsmidningen af et stort antal sandwichs, foreslog JS at vi næste år skri-
ver at der er sandwich en ½ time før mødet. 

5) Evaluering af det første forenings års bestyrelsesmøder.  

AG selv om det dårligt kan kaldes et forenings år, så er vi kommet godt i gang. AG foreslår 
at der bliver udpeget en mødeleder til de fremtidige møder. 
 
NS fandt at det er passende at holde bestyrelsesmøder hver måned. 

6) Godkendelse af forretningsorden 

Godkendt med de faldende bemærkninger, som HL tilretter 

7) Fastsættelse af bestyrelsesmøder for resten af året/foreningsåret. 

Følgende mødedatoer blev fastsat:  

Tirsdag den 11. maj, onsdag den 9. juni, torsdag den 12. august, torsdag den 9. septem-
ber, torsdag den 14. oktober, torsdag 11. november, torsdag 9. december, torsdag den 13. 
januar 2011, torsdag den 10. februar 2011, torsdag den 10. marts, samt torsdag den 14. 
april 2011. 

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. marts 2011. 

 

 



8) Meddelelser fra 

Formanden 

AG havde sammen med NS, CD, MD og PM deltaget i bestyrelsesmøde og årsmøde i DFIF 
Storkøbenhavn den 15. marts, hvor der ikke var sket det helt store. PM nævnte at der afsat 
25.000,- til kredsstævner.  

PM havde bemærket i et styrelsesreferat 2/2010 fra Dansk Firmaidrætsforbund at Peder 
Bisgaard har fået aftalt møde med Københavns Kulturborgmester Pia Allerslev. AG vil hører 
Peder Bisgaard om Firmaidræt Storkøbenhavn kan/skal deltage i mødet. 

AG havde modtaget indbydelse til at diskutere events med Kultur- og Fritidsudvalget den 6. 
maj. Næste møde er den 10.juni. om kultur- og fritidslivets udfordringer og muligheder i 
København. 

Der er desuden modtaget indbydelse til ”kend din kommune” hvor kulturborgmesteren og 
andre politikere inden for kultur- og fritidsområdet deltager. AG vil deltage i mødet. 
 
AG kunne oplyse at der nu er afsagt dom i sagen, hvor fodbolddommer Steen Olesen blev 
nikket en skalle. pågældende blev dømt 30 dages betinget fængsel og 60 timers samfunds-
tjeneste. 

Næstformanden 

 

Økonomiansvarlig 

CD vil rykke banken for oprettelse af konto, da det er 2 uger siden papirerne er sendt.  

CD sammen med AG afholdt møde med tennisafdelingen. Status er at Niels Bogø og Leif 
Overby fortsætter frem til ultimo 2011. CD har aftalt med tennisafdelingen, at de fremsen-
der en specificeret indtægts- og udgifts oversigt for turen til Holland, samt deltagerliste. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

MK har været til stiftende møde den 24. marts i Firma Skytte Klubben (samling af enkelt-
medlemmer) og skytteafdelingen. Der blev bl.a. diskuteret hvornår man er enkeltmed-
lem/medlem af klub. Carsten Bønnelykke fra Rigshospitalet blev valgt som formand for 
skytteafdelingen. MK opfordret til at alle valgte personer på de stiftende afdelingsmøder 
blev noteret af historiske hensyn. Det blev foreslået at MK, samt PM eller HL deltager i 
skytteafdelingens første møde. MK kunne oplyse at skytteafdelingen har 16.000,- i udgifter 
på skyttehus, hvoraf de 10.000 er husleje og de 6.000,- er lån. 

MK oplyste at håndboldafdelingen holder årsmøde den 28. april. Da der er uenighed mellem 
håndboldafdelingen og DFK (håndbolddommerklubben) vedr. tilskud foreslog AG, at AG, 
MK og NS holder møde med dommerklubben. MK foreslog at frem for et fast beløb (tilskud 
fra FSKBH), så er tilskuddet på +10 % ligesom i fodbold. 

KC har været til brugerbestyrelsesmøde i Valby idrætspark den 11. marts. Kunstgræsset 
skal skiftes, da der ikke er godt nok dræn. Banerne har aldrig været taget i brug, og når 
måske ikke at blive klar til vinter. Der har været en sparerunde på anlæggene, som bl.a. 
betyder at nogle administrationer lægges sammen. 

GN har været til årsmøde i orientering, hvor PM også deltog. 

GN oplyste at der har været årsmøde i kegleafdelingen den 7. april, hvor hun dog ikke del-
tog. 

GN er selv blevet valgt som formand på svømmeafdelingens årsmøde. 



GN nævnte at den forskellige økonomiske måde, som FKBU og KFIU svømmeafdelinger 
havde kørt på, nu kunne give problemer i forbindelse med aflønning/kørsel af instruktører. 
CD, PM og HL, laver oplæg vedr. kørselstakster. PM ønskede en beregning på kørselsudgif-
terne for instruktørerne. MK foreslog at der sættes en max grænse på kørsel – en yder-
grænse. 

GN afsluttede sin orientering med at nævne at der er årsmøde i atletik- og motionsafdelin-
gen den 14. april, og at dartafdelingen holder årsmøde den 19. maj. 

JS havde været til årsmøde i sportsfiskeriafdelingen den 30. marts, hvor kun AS og CD el-
lers kun var de eneste deltagere. AS havde udarbejdet reglement og konkurrenceregler for 
afdelingen. Der er nu 2 mand i sportsfiskeribestyrelsen. FSKBH giver dispensation til at der 
kun er 2 mand i sportsfiskeribestyrelsen. Dispensationen gives ligeledes til tennisafdelingen. 

JS oplyste at der er bridgeårsmøde den 5. maj. Da JS ikke kan deltage, deltager AG i ste-
det.  

JS orienterede om at bowling holder årsmøde den 27. april, samt at bowlingbestyrelsen 
holder møde den 14. april. JS deltager i begge møder. KFIU bowling har problemer omkring 
aflysning af deres 3-timers stævne i Rødovre Bowling Center. KFIU bowling mener at de har 
aflyst stævnet rettelig, mens Rødovre Bowling Center er af en anden opfattelse og kræver 
ca. 40.000,- i erstatning. 

Slutteligt nævnte JS, at petanque afholder deres årsmøde den 28. oktober.   

Administrationen 

PM meddelte at der var modtaget invitation til reception hos Brandvæsnets idrætsforening i 
fbm. 90 års jubilæum den 8. april, og invitationen var sendt til FSKBH’s bestyrelse. PM, MK 
& KC deltog i receptionen og overbragte 3 flasker god vin. MK repræsenterede FSKBH med 
en god tale.  Det blev aftalt at indbydelser til klub jubilæer fremover lægges på hjemmesi-
den. Gaveregulativ for klubjubilæer blev diskuteret og det blev besluttet at klubber for 25 år 
og opefter modtager en gavecheck på kr. 500,-, når en klub indbyder til jubilæum.  

PM oplyste at der er flytteeftersyn i Istedgade torsdag den 15. april kl. 15.00, hvor PM & 
NS deltager.  

HL havde indhentet tilbud på flaske automat til caféen. Pris 18.500,- + moms. Skal også 
undersøge tilbud på slik automat. Der har været forskellig måde at lave afregning for afde-
lingernes porto på i KFIU og FKBU. Besluttet at der i 2010 køres videre, som det har været 
tidligere og fra 2011 står fælles også fra afdelingernes portoudgifter.  

Administrationen foreslog at se på mulighederne for at tage golf og gokart på programmet. 
AG vil stå for at indkalde til et medlemsmøde tirsdag den 18. maj vedr. gokart. PM vil un-
dersøge nærmere vedr. golf. 

Gennem Sannie Kalkerup havde administrationen modtaget tilbud om at indgå i et samar-
bejde med kapsejlads.  CD undersøger nærmere.  

HL havde fået en forespørgsel fra orienteringsafdelingen om at købe 2 år gammel bærbar 
PC og printer som KFIU har disponeret over. Besluttet at prisen blev sat til 3.000,-. 

Det blev besluttet at kassereren i orienteringsafdelingen, som et forsøg, kunne få fuldmagt 
til egen konto under den nye bankaftale. 

HL oplyste at han holder ferie i uge 16. Aftaltes at HL laver ferieplan for bestyrelsen og 
administrationen, som rundsendes. 

 

 

 



9) Sager til beslutning 

1. AG og administrationen havde lavet oplæg til forretningsorden for afdelingsmøder. HL 
tilretter efter de faldende bemærkninger. 

2. Det blev aftalt at holde Housewarming i de nye lokaliteter fredag den 25. juni 2010. 
Samarbejdspartner, klubber og afdelingsbestyrelsesmedlemmer inviteres. GN, AG & HL 
er i housewarmingudvalg. 

 
10) Sager til drøftelse 

1. Vedr. status på etablering af afdelingerne, så henvises til punkt 8 angående årsmøder. 

2. AG gennemgik dagsorden for Formandsmødet og for landsdel Østmødet. Ud fra dagsor-
denerne ser det ikke ud til, at der er meget at diskutere. 

3. Efter repræsentantskabsmødets klare udmelding, så er der ikke grundlag for en aftale 
med KFS. AG mener, at vi er moralsk forpligtet til at se på en aftale med senioridræt i 
Storkøbenhavn. 

CD oplyste at, AS gerne vil have en afgørelse med hensyn til deltagelse af LTFU klubber. 

På grundlag af debatten af fordele/ulemper ved indgåelse af samarbejdsaftale med LTFU 
blev oplægget til en drøftelse med LTFU følgende: Deltagelse i løbende holdturneringer 
forudsætter medlemskab af FSKBH. Deltagelse i individuelle idrætter kan ske enten ved 
dannelse af en særskilt klub svarende til LTFU Orientering eller ved betaling af højere 
gebyr. AG kontakter LTFU for at aftale nærmere.  

11) Eventuelt 

 

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. 

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

CD + HL ser på flaskeautomater. 

Samarbejde LTFU 

Skal FSKBH have fane 

 

 

 

 

 



 

 

NÆSTE MØDER: 

Tirsdag den 13. april 2010 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

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 


