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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 14. juni 
kl. 17.30, O’Learys, Bernstorffsgade 14 (Københavns Hovedbanegård) 

Den 27. juni 2012 

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Gitte Nielsen (GN), Carsten 
Danielsen (CD), Allan Schmøde (ALS), Carsten Bønnelykke (CB), Kim Christiansen (KC), 
Henrik Lindby (HL). 

Afbud: Bjarne Carlslund (BC), Mari-Ann E. Madsen (MEM), Poul Munk (PM). 

 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 

Dagsorden blev godkendt. 
ASG blev udpeget til mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møde. 

ALS spurgte til den fælles medlemsregistrering. ASG svarede, at vi afventer Dansk 
Firmaidrætsforbund. 

ASG oplyste, at han var blevet kontaktet af Erik Andersen fra Dansk Firma Idræts-
forbund, som ønskede at FSKBH genovervejer at etablere kollegaboldbaner. 

Bestyrelsen enige om, at man ikke ønsker at etablere kollegaboldbaner på 
de premisser der foreligger. ASG svarer Dansk Firmaidrætforbund. 

 

3. Meddelelser fra: 

Formanden. 

3.1 Status på deltagertilmelding og hjælpere til ”Bike&Run-stafetten” mandag den 
18. juni 2012 ved Valby Hallen. Mail sendt fra Arne V. Hansen den 7. juni 2012. 

HL oplyste, at der pt. var 88 hold tilmeldt og 32 hjælpere. 
Vi bør på næste bestyrelsesmøde drøfte styregruppe til Bike & Run 2013. 
Der er arrangørtræf lørdag den 3. november 2012 kl. 11.00-16.00 i Nyborg. 
Vi fastholder af Bike & Run afholdes midt i juni. 
  

3.2 Deltagelse i Dansk Firmaidrætsforbunds stortræf 2012 holdes fredag 21.9.-
22.9.2012 på Hotel Christiansminde, Svendborg. 

Besluttet af fælles betaler deltagergebyr på 400,- samt transportudgif-
ter ved togbilet eller ved samkørsel i bil. 

 

Næstformanden. 

MK orienterede om, 
 At han bestiller tøj til de afdelingerne der har meldt tilbage. 

 
 At de 2 største skyldnere har betalt. 

 
 

Økonomiansvarlig 

Intet. 
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Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

ALS: Oplyste at 3-stadsmatchen i bowling fortsætter. 

GN: Havde deltaget i årsmøde i dart tirsdag den 22. maj, hvor det var besluttet 
at ændre turneringsformen, samt at udvalget ikke har suppleanter mere. 

 Deltaget i Regionsmøde i region hovedstaden hos Hillerød Firmasport. Pe-
der Bisgaard havde vist rundt i foreningshuset. 

 Sannie Kalkerup: havde oplyst at erhvervsskoleprojektet havde fået til-
delt 3.750.000 kr. fra Nordeafonden. 

 Elever fra erhvervsskoler i Hillerød havde lavet afgangsprojekt om opstart 
af Fyrtårnet Erhvervsskoler. GN sender eksamensopgaver til udvalgsmed-
lemmer. 

 
KC: Oplyste fra brugerbestyrelsesmødet den 24. maj i Valby:                         

At der er valgt ny formand i brugerbestyrelsen. 
 At rengøringen på Københavns idrætsanlæg er kommet i udbud, og der 

arbejdes på også at få de grønne anlæg i udbud. 
 At det koster 60 mil. at renovere Club Danmark hallen. 

 Foldboldmæssigt: Der er spillet 4 kampe med udvalgte hold hvoraf 2 er 
vundet og 2 er endt uafgjort. 

 Der er kommet en kedelig tendens med flere karantæner. Der bliver slået 
hårdt ned på dette for at beskytte dommerne. 

 FUD afholder reception fredag den 29. juni i Loen da de bliver 75 år. 

CB: Oplyste, at skytteafdelingen har afholdt årsmøde onsdag den 30. maj, hvor 
der blev indført kontingent for skytteklubberne for bl.a. at dække udgifter-
ne til Kalvebod. 

 Havde indhentet tilbud på Windbanner Pris 1.800,- pr. stk. 
 Besluttet at der indkøbes 6 stk. 
 
Administrationen. 

HL Uddelte revisionens bemærkninger fra revisionsmøde den 21. maj. Be-
mærkningerne blev gennemgået og HL udarbejder svar til revisionen. 

 

4.  Sager til beslutning. 

1. Indhold på FSKBH’s hjemmeside 

Forslag fra Allan Schmøde om, at der udover Senioridræt også anføres Idræt i dag-
timerne i menuvalget. Se også dagsordenens punkt 5.3 vedr. generel drøftelse om 
senioridrætsaktivitetstilbud i FSKBH. 

Besluttet at det fremover stadig kun benævnes senioridræt. 

 

2. Deltagelse i generalforsamling i Vesterbro Idrætssamvirke 

Vesterbro Idrætssamvirke holder generalforsamling mandag den 25. juni kl. 16.30-
17.30 i Valdemarsgade 4 st. 

 Vi har ikke mulighed for at deltage. HL giver besked. 
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5. Sager til drøftelse 

1. Øget samarbejde/fusion mellem LTFI og FSKBH 

Formænd/næstformænd for LTFI og FSKBH holdt møde den torsdag den 31. maj 
2012 for at drøfte øget samarbejde/fusion mellem LTFI og FSKBH. Fra LTFI ’s repræ-
sentanter blev der udtrykt ønske om fusion med formel virkning fra 1. januar 2014, 
hvor FSKBH skal være den fortsættende forening og et meget tæt samarbejde indtil 
dette tidspunkt. 

Vi har overlappende aktiviteter i fodbold, bowling, badminton og skydning, hvor der 
er behov for at få drøftet og afklaret, hvordan aktiviteterne skal foregå. Begge har 
også gokart og orientering, men her er der ikke tale om overlapning. 

Vi arbejder positivt videre med processen. 

2. Status på restancer  

I forlængelse af drøftelserne på de seneste bestyrelsesmøder om vore klubbers re-
stancer drøftes status på restancerne og det videre forløb herunder sager, der skal 
oversendes til inkasso. 

CD, MK og HL, vurderer hvilke restancer, der skal forsøges inddrevet ved in-
kasso. 

3. Drøftelse af senioridrætsaktiviteter i FSKBH 

Generel drøftelse om senioridrætsaktivitetstilbud i FSKBH. 

Punktet udsættes til næste møde. MK hører om Kirsten Langagergaard kan 
deltage.  

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

Status på arbejdet i de enkelte grupper. 

Gruppe 1: KC oplyste, at der er lavet invitation. Et hold har allerede tilmeldt sig.
    Næste møde afholdes den 4.7. 

Gruppe 2: HL oplyste, at ved løb 2 den 21.5 havde deltaget 21 hold og ved løb 3
    den 11.6 havde der deltaget 28 hold. Der holdes evalueringsmøde
    i august. 

Gruppe 3: ASG oplyste, at næste møde afholdes den 12.7.  

 

6 Eventuelt 

Intet. 

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 
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Tøj til afdelingsudvalg. Er fuldført. Af GNs afdelinger har alle undtagen orienterings-
afdelingen taget i mod tilbuddet. MK effektuere bestillingerne. 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 

  fastsat til torsdag den 12. juli 2012 kl. 17.30 på FSKBH’s kontor. 

    Referent: HL 

 

  Bestyrelsesmedlemmers sommerferie 2012. 

     Sommerferie 

 Carsten Bønneløkke   uge 30, 31 og 32 

 Gitte Nielsen    uge 32, 33 og 34 

 Bjarne Carlslund    uge 32, 33 og 34 

 Asger Gaard    uge 32, 33 og 34 

 Kim Christiansen    uge 29, 30 og 31 

 Poul Munk    uge 29, 30 og 31. 

 Allan Schmøde    uge 35, 36 og 37 

 Henrik Lindby    uge 29, 30 og 33 

 Kontoret lukket    uge 29 og 30. 

 Øvrige kendte endnu ikke tidspunkt for ferie. 

 

 


