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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 
torsdag den 13. oktober 2011 kl. 17.30, FSKBH’s kontor, Knuthenborgvej 24. 

 
20. oktober 2011 

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

Dagsorden blev godkendt. 
MK blev udpeget til mødeleder. 

 
2) Opfølgning på sidste møde. 

ASG: Vi har intet hørt fra bridgeafdelingen. Faktura for afbestilling er endnu ikke 
betalt. Afventer en evt. rykker. 

 Spørgsmålet drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 Der er heller ingen tilbagemelding fra volleyballafdelingen. Der følges op 
på næste bestyrelsesmøde, evt. på budgetmødet den 24. novem-
ber. 

 

3) Meddelelser fra 

Formanden 
3.1. Bike & Run Stafetten 2012. 

 FSKBH er også indstillet på at arrangere Bike & Run i 2012 
 Datoen er fastsat til 18. juni 2012. 
 Der skal formentlig indgås en partnerskabsaftale herom med Dansk 

Firmaidrætsforbund. 
 Vi har forsøgt at få lokalsponsorer til at støtte med reklame på ind-

bydelser/flyers, men endnu uden held. 
  
 

3.2. Henvendelse fra SAS Gokart om at få optaget gokart på programmet ved 
ECSG. 

 Vi har fremsendt henvendelsen til Dansk Firmaidrætsforbund med 
henblik på at rejse spørgsmålet i ECSG. Det er dog tvivlsomt, om 
det bliver optaget. 

 

3.3. Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde i 2012 holdes fra den 21. april kl. 
10.00 til den 22. april kl. 13.00 på Hotel Comwell i Kolding. 

 Bestyrelsen orienteret med henblik på evt. deltagelse. 

 

3.4. FSKBH har indstillet Michael Kofoed som kandidat til Idræt & Motionsudvalget     
ved valget på Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde den 19. no-
vember 2011. 
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 FSKBH’s repræsentanter opfordredes til at stemme på MK. 

 

3.5. Ifølge referat fra styrelsesmøde vil styrelsen til repræsentantskabsmødet fo-
reslå, at firmaidrætskonsulentordningen fortsætter i en tilpasset model, og at der 
ikke skal ske nogen medfinansiering fra foreningerne, men at udgiften skal afhol-
des af forbundet. 

 Enighed om at drøfte spørgsmålet, når forslagene er kendt. 

 

      3.6. Tennisafdelingens årsmøde tirsdag den 11. oktober 

 ASG orienterede om, at det hidtidige udvalg trådte tilbage, men at 
der heldigvis blev valgt et nyt udvalg bestående af 2 repræsentan-
ter fra Telefonen: Alex Neergaard og Dan Vincent Pedersen. 

 
Næstformanden 
       MK orienterede om, 

 Sommerturneringen og pokalturneringen i fodbold er afsluttet 
 Der er indkaldt til årsmøde i afdelingen den 14. november. 
 Der er reklameret for vore egne klubber om deltagelse i DM i inde-

fodbold 10.- 11.3.2012. 
 Korrespondance med Kultur & Fritidsforvaltningen om muligheden 

for selv at sætte bander op. Endnu ikke modtaget svar. 
     
Økonomiansvarlig 

    Intet – ej til stede. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

ALS: orienterede om, at har deltaget i udvalgsmøde i bowlingafdelingen 

 Afdelingen ønsker rejsereglerne justeret/ændret, ligesom de bør 
fremgå af hjemmesiden under en form for ”administrative bestem-
melser”. ASG ønsker dem i givet fald placeret på en lukket hjem-
meside, idet han ikke ønsker dem offentliggjort. ALS udarbejder 
sammen med bowlingafdelingen Justerings-
/ændringsforslag og vender tilbage. ”Administrative be-
stemmelser” sættes på TO Do Listen.    

 Gav på bowlingafdelingens vegne en mundtlig tilbagemelding på det 
udsendte fra arbejdsgruppe 4 om funktions- og opgavebeskrivelse 
for afdelingerne.                                   

 Ønsker rammerne/kravene til bestyrelsens idrætsansvarlige drøftet. 
ALS udfærdiger input. 

 Er inviteret til petanque årsmøde den 27. oktober. 

 Sportsfiskeriafdelingen skal holde årsmøde inden udgangen af året. 

GN: Svømmeafdelingen holdt møde den 19. september.  

o Lis og Ib Thustrup overvejer at stoppe i afdelingen inden for 
kort tid.  

o GN vil spørge unge svømmere om deres evt. interesse for at 
gå ind i udvalget. 

 Problemer med betaling af instruktører/livreddere. 



 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund samt De Danske Skytteforeninger 
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk  

3

 Overvejer et samarrangement med f. eks. Børnecancerfonden. 

 Udvalg/livreddere vil gerne have bluser/t-shirts. 

 

 

KC: Deltaget i møde i brugerbestyrelse/anlægsudvalg Valby. 

 Brugerbestyrelsen har ingen midler i 2012, ligesom der heller ikke 
er midler til at finansiere ”grøn plan 3”. 

 Hærværk med afbrænding af kunstgræsbaner 

 Club Danmark Hallen bliver ikke genopført. 

 6 nye 7-mands kunstgræsbaner er færdige til november. 

 Valbyhallerne har været lukket i kort tid på grund af huller i taget.
  

  

Administrationen 

    HL orienterede om, 

 Firmaidrætskonsulenten arbejder p t med at kontakte eksisterende klubber på 
baggrund af afdelingernes ønsker (bowling, håndbold, lystfiskeri og squash). Ved 
gentagelse tror vi, det er bedre, at afdelingen selv kontakter klubbernes kon-
taktpersoner. 

 Følger herefter op på Ballerup/Vallensbækvej, samt senere de firmaer der har 
fået indbydelser til Bike & Run. 

 HL har kontaktet vores leverandør af øl/vand Sjøbeck vedrørende spnsorering 
via Carlsberg Sport. Positiv reaktion. 

 Omdelte til inspiration ”forslag til spørgeskemaundersøgelse” og flyer til VIP-
arrangement i Odense. Spørgeskemaundersøgelse drøftes på næste møde. 

 Vi har modtaget et nyt tilbud på brodering af fane. Enighed om at gennemfø-
re det oprindelige tilbud, således at brodering kun sker i øverste røde 
felt i fanedugen. 

 I samarbejdsaftalen med LTFU står anført, at der skal afholdes et møde hvert år 
i november. ASG kontakter LTFU om møde. 

 Gokart havde første løbsdag i tirsdags i den ny sæson, som forløb fint. 
LTFU ønsker i samarbejde med øvrige foreninger at arrangere et Sjællandsme-
sterskab på Roskilde Gokartcenter. 

 Kontoret ønskede en ny computer til PM. Denne bevilgedes. 

 

4) Sager til beslutning 

1. Betaling af overnatning fra fredag til lørdag for Michael Darre ved Dansk Firma-
idrætsforbunds repræsentantskabsmøde. 

 

Dansk Firmaidræts Forbund har af sparegrunde besluttet, at forbundet for de 
idrætsansvarlige, som deltager i årets repræsentantskabsmøde, kun betaler for 
overnatningen fra lørdag til søndag. En sådan beslutning er vel forståelig, hvis 
repræsentantskabsmødet holdes et centralt sted i Danmark, hvortil det er muligt 
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at komme frem uden at skulle tage hjemmefra midt om natten, men når mødet 
holdes i Sønderborg virker det urimeligt. Jeg foreslår derfor, at FSKBH dækker Mi-
chaels første overnatning. 

 Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. 
MD har efterfølgende af meddelt, at han af arbejdsmæssige grun-
de har meldt definitivt fra. 
ASG opfordrer ham til at overveje sagen endnu en gang. 

2. Ansøgning fra FUD. 
 

Firmaunionens Dommerklub søger 15.000 kr. i tilskud, jf. ansøgning, til afholdel-
se af en reception fredag den 29. juni 2012, hvor klubben har 75-års jubilæum.  

 Bestyrelsen bevilgede 100 kr. pr. dommer, som oprundes til 5.000 
kr. 

 

3. Ansøgning fra svømmeafdelingen. 

Svømmeafdelingen søger om et tilskud på i alt 10.350 kr. til vandaerobic vedr. 
følgende udgifter: 
10 sæt aqua håndvægte á 165,-kr.  1.650,-kr. incl. moms      
1 båndoptager (musik til aerobic)  1.500,-kr. incl. moms 
Kursus til 2 vandaerobicinstruktører: 
Kursus gebyr for 2 pers. Á 2870,-kr.  5.740,- kr. 
Transport retur 2 pers á 730,-kr.  1.460,- kr. 
 
GN begrundede ansøgningen. 

 Der bevilgedes 10.000 kr., idet det forventes at kunne fås et til-
skud fra opstartspuljen på 4.000 kr. som i givet fald indgår som en 
del af tilskuddet. 

 
 
4. Deltagelse ved Dansk Firmaidrætsforbund Landsdel Østmøde, lørdag den 29. ok-

tober 2011 kl. 12.00 til kl. ? 
 
Udpegning af maks. 5 deltagere til Landsdel Østmødet, der holdes på Tune Kur-
suscenter lørdag den 29. oktober 2011 kl. 12.00-?, hvor emnerne bl.a. er: 
 Det store kapløb om voksenmotionisterne - breddeidrættens kommercialise-

ring,  
 Spændingsfeltet imellem den frivillige og lønnede foreninger, 
 Workshop 1: Fremtidens aktiviteter, målgrupper og organisering,  
 Workshop 2: Ansat i en frivillig forening i firmaidrætten,  
 Workshop 3: Frivillig leder i fremtidens forening,  
 Repræsentantskabsmødet november 2011 
Jeg har ikke selv mulighed for at deltage, da jeg er i Hamburg på en forlænget 
weekend i dagene den 28.10-31.10.2011. 
 
 ALS deltager for FSKBH. Herudover spørges de fraværende Car-

sten Bønnelykke og Michael Darre om de kan deltage. 
o Begge har efterfølgende meldt fra. 

 

5) Sager til drøftelse 

1. FSKBH’s repræsentantskabsmøde mandag den 16. april 2012. 
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FSKBH’s næste ordinære repræsentantskabsmøde holdes mandag den 16. april 
2012 i Loen, Rødovregård. 

Første drøftelse af beretningsform, kandidater til diverse poster. 

 MD ønsker at udtræde, selv om det er midt i valgperioden 

 ASG ønsker kun at lade sig genvælge for 1 år. 

 Kim Møller ønsker ikke genvalg som revisor. 

o Bestyrelsen opfordrede ASG til at stille op, selv om det kun 
er for 1 år. 

o Der laves en oversigt over alle valg til næste bestyrelses-
møde. 

o Enighed om, at dette punkt figurerer på dagsorden frem til 
repræsentantskabsmødet. 

 
2. Status på arbejdet i de 4 arbejdsgrupper nedsat på seminaret den 13.5.2011. 

Som aftalt på bestyrelsesmødet den 11.8.2011 bliver dette emne indtil videre et 
fast punkt på dagsordenen, hvor vi gør status over hvor langt de enkelte grupper 
er nået og afklarer evt. koordineringsbehov. 

 

Gruppe 1. 

     Intet nyt 

 Næste møde 7. december  

Gruppe 2. 

Intet nyt. 

 Næste møde 26. oktober, med besigtigelse af arealet ved Dam-
hussøen. 

Gruppe 3. 

Intet nyt. 

 Næste møde i januar 2012. 

Gruppe 4. 

Udkast til funktions- og opgavebeskrivelse for afdelingerne er sendt ud. 

 Fristen for tilbagemeldinger er 1. december, og udover de 
mundtlige fra bowlingafdelingen, er der endnu ikke modtaget  
tilbagemeldinger. 

 

6. Eventuelt 

GN spurgte til møde den 15. september i Kultur- og Fritidsforvaltningen vedrø-
rende høringssvar. 

 ASG mente det var udsat til 29. september. Der deltog desværre 
ingen fra FSKBH. 

 

         ALS spurgte til bestyrelsens afslag på contradans på sidste møde. 
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 Enighed om at lade ALS undersøge sagen endnu en gang, med 
henblik på et evt. prøvearrangement. Drøftes på næste bestyrel-
sesmøde. 

 

         ASG erindrede om møde med afdelingerne den 24. november. 

 Afdelingerne er tilskrevet om, at budgetforslag skal være kontoret 
i hænde senest 1. november. 

BC informerede om, at bowlingudvalget synes, at ideen med at repræsentanter 
fra bestyrelsen deltager i et udvalgsmøde er fint og bør fortsætte. Samtidig øn-
sker man, at kunne invitere bestyrelsesmedlemmer, hvis der er et behov i afde-
lingen. 

         

 

To Do Liste. 

Kulturudvalg – Tidsfrist? - NS, ALS og KC. 

Eventuel justering af rejsereglerne – ALS 

Administrative bestemmelser på hjemmesiden – ALS? 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 

 Torsdag den 10. november 2011 kl. 17.30 på FSKBH’s kontor. 

 

Referent: PM 
 

 
 


