
Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, 

onsdag den 14. oktober 2010 kl. 18.00, FSKBH’s kontor, Knuthenborgvej 24. 

 

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Nils Sabroe (NS), Carsten Danielsen (CD), Michael Kofoed 

(MK), Michael Darre (MD), Jette Steenberg (JS), Gitte Nielsen (GN) og Allan Schmøde (ALS), 

Kim Christiansen (KC) og Henrik Lindby (HL) 

Afbud: Poul Munk (PM) 

 

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

Tilføjelser til dagsorden: MK ønskede punktet del/halvtids ansat formand for fodbold tilføjet 

til dagsorden. MD ønskede punktet FKBUs og KFIUs hjemmeside tilføjet til dagsorden. 

Dagsorden blev herefter godkendt, og NS blev udpeget til mødeleder. 

 

2) Opfølgning fra sidste møde. 

ALS spurgte til punkt 4.1.  ASG fortalte at Niels Bogø trækker sig som formand for ten-

nisafdelingen på årsmødet i 2011, ligeledes trækker holdturneringsleder Leif Overby sig.  

Herefter blev det drøftet hvordan tennisafdelingen kan komme videre. Det er mest hen-

sigtsmæssigt at tennisafdelingen holder afdelingsmøde om efteråret, når tennissæsonen er 

slut. Alternativt foreslås det, at der i 2011 afholdes årsmøde i januar el. februar, idet der 

bør sendes et skriv ud til klubberne om at de finde emner til et nyt udvalg.                                                                                                          

Der blev spurgt til skyttehuset. MK svarede at der afventes svar fra Ole Juul. CD mente, 

at dette skal følges op snares. 

ALS spurgte til eventuelt afsnit 2 i sidste referat. MD svarede at det virkede som et levn 

fra fortiden, at der blev talt en del om sportsfiskeri. ALS svarede, at han var blevet bedt 

om det af JS som er kontaktansvarlig for sportsfiskeri. ALS svarede at han tog bemærk-

ningen ad notam. KC nævnte, at hans indlæg ikke går på fodbold, men sker som medlem 

af brugerbestyrelsen af Valby Idrætspark. 

3) Meddelelser fra 

Formanden 

3.1 ASG havde deltaget i HI´s 50 års jubilæumsfest den 9. oktober, som blev afholdt i fri-

hedens idrætscenter. Der var ca. 150 deltagere. Der afholdes reception den 12. december.  

3.2 ASG berettede, at atletik- og motionsafdelingen på FSKBH’s vegne havde været vært 

for Bike and Run den 10. oktober ved Valbyhallen. Gitte havde været medhjælper. Der hav-

de været 28 deltagende hold. Dansk Firmaidrætsforbund ønsker at fortsætte med Bike and 

Run de næste år. Dansk Firmaidrætsforbund har betalt 14.000 for tidstagning, men alligevel 

får Atletik- og motionsafdelingen et underskud på ca. 3.700,-. JS mener, at det bør drøftes 

på landsdeløst møde, at Dansk Firmaidrætsforbund bør dække underskuddet. ALS spurgte 

til, hvad FSKBH får ud af sådan et arrangement. ASG svarede at vi bliver synliggjorte i om-

rådet. MK syntes, at vi bliver pålagt at lave stævner for alle, som vores medlemmer nød-

vendigvis ikke få noget ud af. CD foreslog, at Lone får til opgave at kontakte de deltagere 

fra Bike and Run, som ikke er medlem af FSKBH. Kontoret sørger for dette. 

 



 

3.3 ASG oplyste, at der er modtaget indbydelse til regionalt idrætsmøde for region Hoved-

staden og Sjælland i Køge den 23. november 2010 fra 18.00 – 21.00. HL sender indbydelse 

til relevante afdelingsformænd. 

3.4 ASG orienterede om etablering af idrætsråd i Københavns Kommune. DGI, DIF og DFIF 

har lavet et oplæg, men det er tvivlsomt om det bliver til noget, da viljen nok ikke er til ste-

de for Københavns kommunens vedkommende. NS supplerede med, at Hans Thomsen 

også er skeptisk over for kommunens vilje til et idrætsråd. 

3.5 ASG nævnte, at der er afdelingsmøde i petanque den 28. oktober og fodbold afholder 

deres afdelingsmøde den 8. november. ASG deltager i afdelingsmødet i fodbold. Gennem 

GN og HL var ASG, blevet bekendt med at orienteringsafdelingen havde lavet et helt nyt 

forslag til nye reglement. ASG mente, at det er forkert at komme med et helt nyt regle-

ment, da der lige er blevet vedtaget et reglement på det stiftende møde. Det bør derfor væ-

re ændrings forslag til det eksisterende reglement og ikke et helt nyt reglement der forslås. 

GN kontakter Ellen fra orienteringsafdelingen. 

Næstformanden 

NS havde deltaget i kredsmøde i DFIF Storkøbenhavn den 4. oktober. Kredsen bliver opløst 

ved udgangen af 2010. Formuen bliver delt ud og FSKBH får 35.000,- Der var også blevet 

drøftet det fremtidige samarbejde mellem de Københavns foreninger (FSKBH, LTFU og 

KFS), fx fælles indgang over for kommunen. Der er stemning for at det er FSKBH der har 

den overordnet kontakt til Københavns kommune. CD bemærkede, at de 35.000,- bliver sat 

ind på en særskilt konto, og heraf skal kredstilskud fordeles.                                                         

Vedr. fremtidigt samarbejde med KFS, så blev det besluttet at NS skal underrette Benny 

Berggren, om at vi på baggrund af forløbet før og efter fusionen ikke ser mulighed for at 

indgå et samarbejde med KFS. Det fremtidige samarbejde må foregår i regionsrådet. JS 

spurgte til de klubber der nu deltager fra KFS. SIS klubber kan godt deltage og de andre 

klubber må melde sig ind i FSKBH. NS oplyste af LTFU gerne vil tale om samarbejde, det 

blev besluttet at NS skal kontakte Preben Christensen. NS nævnte at LTFU bliver 60 år 

den 9. december og at der bliver afholdt reception på dagen. 

Økonomiansvarlig 

CD orienterede om, at han havde haft møde med banken vedr. investering. CD har været 

møde i region Hovedstaden. Hillerød vil starte Zumba på Østerbro, det er dog blevet aflyst 

pga. manglende instruktør. På mødet blev der talt om at fordele kommunerne mellem for-

eningerne 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

GN oplyste, at et par afdelinger finder priserne på øl og vand høje. CD sagde, at vi ikke kan 

have forskellige priser, så de må øge deres mødebudget lidt. GN nævnte, at der er lidt pro-

blemer med en træner, der gerne vil foreslå hvad der skal stå på svømnings hjemmeside og 

i nyhedsbrevet.                                                                                                          

MK havde deltaget i debat møde om Valby Idrætspark den 6. oktober. Det blev bl.a. disku-

teret at ombygge Club Danmark hallen til mange aktiviteter, så SFO’er kan bruge hallen i 

dagtimerne og forskellige klubber om aften. Der er bevilliget penge til 6 kunstgræsbaner i 

Valby. MK oplyste, at indendørsturneringen begynder tidligere i år, nemlig den 14. novem-

ber, og der er desuden indbydelse til Jule five a side ude. MK kunne også oplyse, at næste 

år er der ECSG i Hamborg og man håber at deltage med 3 hold. Fodboldafdelingen har fået 

tildelt DM i indefodbold i 2012.                                                                                     

KC oplyste, at han har siddet i brugerbestyrelsen i 8 år, og det er ikke mange af de store 

planer der er ført ud i livet, så noget skeptisk omkring af Club Danmark hallen skal man nok 

have.  I brugerbestyrelsen er der talt om en fodgængerbro fra Valby Idrætspark til Ny Elle-



bjerg Station.                                                                                                             

MK oplyste, at der har været ekstraordinært årsmøde i skydning for at få tilpasset deres 

vedtægter.                                                                                                                     

ALS spurgte til sidste referat, om der vil blive afholdt DM i bordtennis. MD svarede, at det 

først kan blive i 2013.                                                                                                  

JS oplyste, at der er indbydelse ude, til at fange sild til nytår. JS kunne desuden oplyse, at 

petanqueafdelingen har årsmøde den 28. oktober og at der afholdes kredsstævne den 20. 

november. RI98 har henvendt sig til JS vedr. at foreningen opløses. Praktiske foranstalt-

ninger for deres deltagelse næste år blev aftalt. 

Administrationen 

HL oplyste på vegne af PM, at der er indgået samarbejdsaftale med MpA, hvilket i praksis 

betyder, at vi markedsfører MpA på vores hjemmeside og at vi en gang om måneden ud-

sender MpA materiale med vores nyhedsbrev, mod at vi får 10 % på aftaler som MpA indgår 

med FSKBHs medlemsklubber.                                                                                    

Revisionen havde været forbi den 12. oktober, og HL læste revisionsbemærkningerne op. 

Med hensyn til valg af flaskeautomat, så træffer CD, MK og HL afgørelse herom.             

HL var blevet kontaktet, af noget der hedder Fodboldfabrikken. Har sendt det videre til MK, 

men det ser ikke interessant ud for os.                                                                          

HL fortalte, at der har været afholdt møde med Jan Steffensen, Sannie Kalkerup, Lone 

Strecker, CD og PM, vedr. samspillet mellem firmaidrætskonsulententen og administratio-

nen.                                                                                                                           

HL havde fået en henvendelse fra billard, om hvem der skal betale for billards ekstra super-

nova regnskab. Besluttet at det skal billard selv. 

4) Sager til beslutning 

1. Der er modtaget indbydelse til Landsdel Østmøde onsdag den 27. oktober i Næstved, 

hvor der bl.a. skal drøftes foreningernes hjemmeside og fremtidig prioritering af forbun-

dets ressourcer.  ASG og ALS deltager, og HL står for tilmeldingen.                          

2. Sannie Kalkerup havde sendt et oplæg vedr. kontakt til omegnskommunerne. ALS 

spurgte til om der er kommunerne eller virksomhederne vi skal kontakte. MK svarede, 

at det både er kommunerne og virksomhederne. ASG vi skal se på hvilke faciliteter vi 

kan få i hvilke kommuner. MK oplyste, at han har kontakt til Albertslund kommune. Vi 

kan ikke få faciliteter som forening, det er kun klubberne der kan det. HL laver liste med 

hvilke kommuner vi er i, samt hvilke klubber der er i kommunerne. ASG orienterer 

Sannie. 

3. Drøftet om der i forbindelse med bestyrelsesmødet i december, skulle laves julearran-

gement for afgående bestyrelsesmedlemmer fra de to gamle organisationer. Besluttet at 

det bliver for de tidligere FU/UB’er, og at arrangementet afholdes fredag den 14. januar. 

ASG og CD står for arrangementet. 

4. MK havde bedt om en drøftelse af, at fodbold får en halvtids stilling tilknyttet afdelin-

gen. Baggrunden for det, skal ses i det kæmpe arbejde der er med at stå for fodboldtur-

neringen, samt at både DAI og KBU har ansatte til at kører deres fodboldturneringer. 

MK kan desuden hjælpe på kontoret jf. den tidligere kommunesnak. ASG har forståelse 

for det store tidsforbrug der er forbundet med at være fodboldformand, men er betæn-

kelig ved en lønnet formand. Besluttet at CD, ASG og NS ser på muligheden. 

5. MD havde bedt om en drøftelse FKBU/KFIU hjemmesiderne. Kunne op lyse at FKBU’s 

hjemmeside er i sort, men bliver genåbnet indtil den 21.11. Der er pt. 4 aktive afdelin-

ger på hjemmesiden. MD kontakter de respektive afdelinger, så de kan få flyttet der 

ting fra hjemmesiden. FKBU.DK bør flyttet til et billigt one.com domæne, og det samme 

bør ske for KFIU.DK. ALS påpegede at vi havde haft det oppe før, så vi burde få en 



deadline på. NS foreslog at MD og Flemming, sørger for det bliver gjort og gerne inden 

den 21.11. MD vender tilbage med status til næste møde. 

6. MK havde fået lavet udkast til en ny FSKBH folder. Enighed om, at teksten skal være 

kortere og skriften skal være sort. MK arbejder videre med sagen. 

 

 

5) Sager til drøftelse 

1. Den interne revisions henstilling til FSKBH’s bestyrelse, om at fastsætte retningslinjer for 

hvilke udgifter, der er relevante at dække i forbindelse med deltagelse i DM i firmaidræt. 

ASG mener, at retningslinjerne bør indeholde regler for deltagernes egenbetaling og 

omfanget af udgiftsdækning for deltagere og ledere. Desuden bør der også fastsættes 

retningslinjer for udgiftsdækning for bestyrelsen og andres lederes deltagelse i Dansk 

Firmaidrætsforbunds møde m.fl. CD og HL havde lavet et oplæg. Der blev nedsat en 

gruppe bestående af CD, GN og MK, som arbejder videre på oplægget, som gerne skal 

fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 

2. Afholdelse af FSKBHs repræsentantskabsmøde. Datoen oprindeligt sat til den mandag 

den 28. marts. JS har undersøgt om Loen er fri denne dag, hvilket den ikke var. Repræ-

sentantskabsmødet flyttes derfor til tirsdag den 29. marts, da LOEN er fri denne dag. 

6) Eventuelt 

ALS har fået tilbud om at vi via gensidige links på hjemmesiden (Sommerhuse i Jylland) 

kan få reklame for FSKBH og ønsker en generel drøftelse. ASG mente ikke, at vi skal indgå 

den form for aftaler, idet FSKBH´s hjemmeside skal være firmaidrætsrelateret.       

KC spurgte om vi har overvejet at starte cykling op. NS synes det er en god tanke, men 

det skal være på ”turist niveau”. Det blev foreslået, at KC laver et skriv til nyhedsbrevet.     

MD mener, at der bør være et skilt ved hallen, der tilkendegiver, at FSKBH har beliggenhed 

her. HL undersøger nærmere.                                                                                     

KC spurte, om man overvejer at holde en lederfest. CD ikke pt. men ideen er god. ALS 

syntes også, at det er en god ide, da man få talt på tværs af afdelingerne. 

 

 

To Do Liste. 

Kulturudvalg. 

Beslutning af æresbevisninger inden sommerferien. 

HL + PM Kontoplan og vejledning. 

Klubfortegnelse + foreningsnr. på hjemmeside 

CD + HL ser på flaskeautomater. 

Samarbejde LTFU 

DM tavle. MK i løbet af 2010. 

ASG + NS skal indgå aftale med revisionsfirma 

 

 

 



 

NÆSTE BESTYRELSESMØDER: 

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. 

Tirsdag den 29. marts – Repræsentantskabsmøde. 

Torsdag den 14. april 2011 kl. 18.00 – FSKBH’s kontor. 

 

 

Referent: HL 


