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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt tors-
dag 11. juli 2013 kl. 17.30 på FSKBH’s kontor. 
 
Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK) og Carsten Danielsen 
(CD), Allan Schmøde (ALS), Gitte Nielsen(GN), Carsten Bønnelykke(CB), Kim 
Christiansen (KC), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM). 
 
Gæst: Jeanette Thornborg, LTFI 
 
Afbud: Mari-Ann E Madsen (MEM) og Palle Lindstrøm (PL), 
 
 

ASG bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde. 

 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

Dagsorden blev godkendt. 

MK blev udpeget som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 
• Intet 

 

3. Meddelelser fra: 

Formanden orienterede om  

1. Har været til afskedsreception den 1. juli hos Anders Christensen, som i de 
sidste 7 år har været chef for folkeoplysningsafdelingen i Københavns Kom-
mune, er fra 1. august 2013 ansat som chef for Høje-Taastrup Kommunes 
center for Fritid og Kultur.  

• Deltagelsen var både en tak for indsatsen på fritidsområdet i Kø-
benhavns Kommune, men også som mulig indledning til et sam-
arbejde med den nye kommune. 

2. Der har været møde den 25.6.2013 med repræsentanter for Grøndalscen-
tret, KBK og FSKBH om Billardafdelingens flytning. Der mangler aftale om 
nøjagtig tidspunkt for flytningen.  

KFS (IDA), der efter lidt korrespondance er indforstået med at skulle betale 
for brugen, ønsker at benytte vore billardborde to gange om ugen (4 borde 
henholdsvis onsdag kl. 09.00-12.00 og torsdag kl. 09.00-13.00). 

• Der mangler koordinering omkring flytning af billardborde, hvor 
alle 3 interessenter indgår. 
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3. Konklusion på Kultur- og Fritidsudvalgets undersøgelse af brugen Køben-
havns Kommunes idrætsfaciliteter: 
• Idrætshaller udnyttes intenst i både dag- og aftentimer 
• Mange ledige timer i skolegymnastiksale uden for skoletiden 
• Svømmehaller bruges intenst i hele ugen, men ledig kapacitet i mindre 

skolesvømmehaller i weekenden 
• Speciallokaler (f.eks. fægtning, kegler, bowling) bruges meget i prime-

time, men ikke ret meget i dagtimerne 
• Kunstgræsbaner bruges meget i prime-time, men ikke ret meget i dagti-

merne 
• Græsbaner udnyttes til deres maksimale grænse 
• Der er overskydende kapacitet udendørs tennisbaner. 

 

   Næstformanden orienterede om: 

   Turen til Eurofestival i Prag 

• Udlevering af mad og logistik virkede ikke så godt. 

 

   Økonomiansvarlig 

CD kommenterede ½-årsregnskabet, hvortil han kun havde en enkelt kritisk 
bemærkning til indkøb af vimpler. 

• MK argumenterede for indkøb af disse, uden accept fra bestyrel-
sen. 

   Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

GN: Leif Slangerup er valgt til ny kontaktperson for atletik/motion.
   
Svømmeafdelingen mangler 2 livreddere/instruktører til den ny    
sæson. Disse skal gerne findes snarest. 

 
 

   Administrationen 

   HL     Fremlagde revisionsprotokol med forslag til besvarelse. 

o Denne toges til efterretning 

Efterspurgte bestyrelsens holdning til fremtiden for Damhusstafet-
ten. 

o Bestyrelsen tilkendegav, at hvis denne skal fortsæt-
te i 2014, er det atletik/motionsafdelingen, der skal 
stå for arrangementerne. GN kontakter afdelingen. 

Kun 2 foreninger har indtil nu ansøgt om tilskud til deltagelse i 
Firmaidræt Open, nemlig DRI for 6 petanquespillere og RKS for 18 
fodbold-/petanquespillere. 
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PM orienterede om,  

• at NNE Pharmaplan fortsat er interesseret i, at vi laver en event 
for dem i sommeren 2014. Arrangementets omfang drøftes fort-
sat. 

• At vi i erhvervsskoleprojektet forsøger at lave et pilotprojekt hos 
TEC Hvidovre. Beslutning forventes taget i løbet af kort tid. 

 

4. Sager til beslutning 

1. Bike & Run 2013 og 2014 

PM havde fremsendt notat til bestyrelsen således: 

2013: Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers evaluering viste generelt 
tilfredshed med arrangementets gennemførelse, men at der ligesom 
det fremgik af de modtagne deltagerevalueringer, fortsat er forbed-
ringer at gøre fremover. Bl. a: 

• Afspærring for biler ud mod Ellebjergvej! 

• Musik var godt tiltag, bør også spille under arrangementet. 

2014: For så vidt angår 2014 besluttede bestyrelsen: 

• Fortsat at påtage sig at arrangere Bike & Run Stafet i 
København, mandag den 16. juni 2014, og igen i og 
omkring Valbyhallen/Valbyparken. 

• At Poul Munk udpegedes som aktivitetsansvarlig endnu 
en gang. 

 

2. Organisering af skydning under FSKBH og den dertil knyttede økonomi 

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde har der tirsdag den 2. juli 2013 været 
holdt et møde om den fremtidige organisering af skydning under FSKBH og 
den dertil knyttede økonomi. I mødet deltog Bjørn Christensen, LTFI-
Skydning, Carsten Bønnelykke, FSKBH-Skydning, Jeanette Thornberg, LTFI. 
Michael Kofoed, FSKBH og Asger Gaard, FSKBH. 

Konklusionen på disse drøftelser blev: 

Der bliver to selvstændige skytteforeninger, der skal dække henholdsvis de 
gamle LTFI- og FSKBH-områder. Begge bliver medlem af både DGI og 
FSKBH, idet det primære medlemskab dog er tilknyttet DGI, fordi de to for-
eninger samtidig skal have ansvaret for våbenpåtegning, våbenregistrering 
mv. De to foreninger skal ikke betale kontingent til FSKBH. Udkast til ved-
tægter for skytteforeningen er udarbejdet (bemærk at navnet endnu ikke er 
aftalt og derfor kun skal betragtes som en arbejdstitel). 

Endvidere foreslås etableret en skytteafdeling under FSKBH, hvis primære 
opgave bliver at indgå i Våbenhusforeningen, Krudthuset Kalvebod og Sky-
debaneforeningen samt at arrangere skydekonkurrencer i firmaidrættens re-
gi. For at kunne benytte faciliteterne på Kalvebod skal der betales et klub-
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kontingent på 350 kr. samt en medlemslicens på 100 kr. pr. person, hvilket 
forventes at give en årlig indtægt på 11.000-12.000 kr., men denne indtægt 
kan ikke dække alle firmaskytternes omkostninger ved brug af Krudthuset 
Kalvebod og til Skydebaneforeningen. Det vil derfor være nødvendigt, at 
FSKBH forpligter sig til at dække et årligt underskud på anslået 6.000-8.000 
kr. Ved at beholde FSKBH’s ejerandel (25 %) af Krudthuset Kalvebod, vil 
firmaskytterne fortsat have et lokale, hvor de kan opbevare forskelligt mate-
riale og mødes, ligesom FSKBH har mulighed for at benytte det store møde-
lokale (plads til ca. 80 personer) i Krudthuset Kalvebod. 

• Bestyrelsen besluttede, at FSKBH i 2014 og 2015 giver en un-
derskudsgaranti til dækning af merudgifterne til Krudthuset. 
Herefter må spørgsmålet tages op igen. 

 

3. Deltagerkreds i frivillig fredag den 27. september 2013 

Arbejdsgruppen arbejder med et oplæg, hvor eftermiddagen/aftenen starter 
med et par timers lettere aktivitet i Valbyparken og afsluttes med fællesspis-
ning i Valbyhallen, hvor der også bliver et underholdende indslag. Som del-
tagere foreslås indbudt de frivillige hjælpere ved forårets events samt besty-
relsen. 

• Bestyrelsen tilsluttede sig, at deltagerkredsen er hjælperne fra 
forårets events samt bestyrelsen. 

 

4. Sager til drøftelse 

1. Vært for Firmaidræt Open 

Firmaidræt StorKøbenhavn er blevet opfordret til at søge værtskabet for 
Firmaidræt Open i efteråret 2015. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2013.   

• Bestyrelsen besluttede, at høre afdelingerne om deres interes-
se for at medvirke til arrangementet, som arrangør eller med-
hjælp i øvrigt.  

• ASG udarbejder udkast til e-mail snarest, som forinden udsen-
delse sendes bestyrelsen til kommentering. 

• Bestyrelsen drøfter sagen igen på sit møde den 12. september. 

 

2. Kandidater til Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde den 
16.-17. november 2013  

Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde holdes den 16.-17. no-
vember 2013 på Hotel Nyborg Strand. Der efterlyse kandidater, som skal 
være indstillet inden den 1. august 2013, til følgende poster: Suppleant til 
Styrelsen og medlem af Kommunikationsudvalget.  

• FSKBH har ingen umiddelbare emner at indstille. 
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3. Kandidater til Dansk Firmaidrætsforbunds nye Idræts- og Motionsaktivi-
tetsgruppe (IMA) repræsentantskabsmøde den 16.-17. november 2013  

Under Idræt og Motion skal der nedsættes en Idræts- og Motionsaktivitets-
gruppe (IMA), som skal bestå af i alt 12 personer fordelt med 4 fra hver 
Landsdel (Nord, Syd og Øst), hvor hver landsdel skal have en repræsentant 
indenfor kategorierne: 1) Holdspil, 2) Individuelle aktiviteter, 3) Motionsakti-
viteter, 4) Senioraktiviteter. Kandidater skal være indstillet inden den 1. ok-
tober 2013, og for Landsdel Østs vedkommende sker valget på et møde 
onsdag den 23. oktober i København. 

• Bestyrelsen finder, at FSKBH bør tilstræbe at få repræsentan-
ter indvalgt i denne gruppe. 

• Afdelingerne tilskrives, med opfordring til at finde interessere-
de kandidater. ASG udarbejder udkast til e-mail til afdelinger-
ne. 
 

 

6. Eventuelt 

    ALS ønsker etableret en fælles dropbox for bestyrelsen.  

• Administrationen laver oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

 

Aktivitetsliste 
Emne Initiativ Tid 
Udarbejdelse af budgetvejledning, herun-
der forslag til strammere styring og ens-
rettede retningslinjer af økonomien 

CD/ASG/ MK ? 

Drøftelse og beslutning om værtsskab for 
Firmaidræt Open i 2015 i København 

MK 12.9.2013 

Udarbejdelse af aktivitetsoversigt, fordelt 
på klubber. 

ADM 1.4.2013 

 

FSKBH’s mødekalender:  

http://fskbh.dk/fskbh/info/fskbh-moedekalender.pdf 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Torsdag den 12. september 2013 kl. 17.30 
på kontoret.  

Referent: PM 

 

 

 

http://fskbh.dk/fskbh/info/fskbh-moedekalender.pdf
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Bestyrelsens ferieplaner 

• Carsten Danielsen ugerne 31, 32 og 33 

• Gitte Nielsen  ugerne 31, 32 og 33 

• Henrik Lindby  ugerne 29, 30 og 31 samt 38 

• Poul Munk  ugerne 29, 30 og 31 samt 39 og 40 


