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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt tors-
dag 10. oktober 2013 kl. 17.30 på FSKBH’s kontor. 
 
Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK) og Gitte Nielsen (GN), 
Carsten Bønnelykke (CB), Mari-Ann E Madsen (MEM), Kim Christiansen (KC),  
Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM). 
 
Gæst: Jeanette Thornberg  
 
Afbud: Carsten Danielsen(CD), Palle Lindstrøm (PL), og Allan Schmøde (ALS).                                                                                                                          
 
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. Ny organisationsstruktur i Dansk Firmaidrætsforbund 

Forbundet har nu meddelt, at der er foretaget nogle ændringer i den organi-
sationsstruktur, som blev udmeldt i slutningen af august. I den ændrede 
struktur er der 3 afdelinger: 

Ledelsessekretariatet. Skal forestå opgavehåndtering og ledelse af opga-
ver indenfor økonomi og IT 

Idræt, Motion og Sundhed. Skal udvikle og implementere idræts- og mo-
tionsaktiviteter, kampagner, events og sundhedskoncepter i samarbejde 
med foreningerne og på virksomhederne 

Kommunikation, Marketing og Salg. Skal synliggøre organisationen, og 
alt det den kan tilbyde, via branding, kommunikation, marketing og salg, 
hvilket blandt andet indbefatter oprettelsen af en decideret salgsafdeling 

Link til organisationsdiagram for ny politisk struktur og organisationsdiagram 
for ny administrativ struktur: 

Politisk struktur: 
http://www.firmaidraet.dk/media/1589772/Organisationsdiagrampolitisk.pdf 

Administrativ struktur: 
http://www.firmaidraet.dk/media/1589777/org.pdf 

 

http://danskfirmaidrtsforbund.createsend1.com/t/r-l-nahjtt-ijlhiihkt-x/
http://danskfirmaidrtsforbund.createsend1.com/t/r-l-nahjtt-ijlhiihkt-m/
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2. Afvikling af squashafdelingen 

Vi må konstatere, at forsøget på at holde liv i Squashafdelingen ved at ind-
byde til en holdturnering ikke er lykkedes, idet der kun blev tilmeldt to hold 
(begge fra LIF). Squashafdelingen betragtes derfor som lukket. 

• Bestyrelsen tilsluttede sig konklusionen. 

 

3. Deltagelse i temamøde om revision af Københavns Kommunes Folkeoplys-
ningspolitik 

Pga. betydelig større tilmelding til temamødet om revision af Københavns 
Kommunes Folkeoplysningspolitik mandag den 7. oktober kl. 17-20 blev mø-
det flyttet fra Kvarterhuset i Jemtelandsgade til Valby Medborgerhus. Imid-
lertid var det kun ca. 50 af 85 tilmeldte, der kom til mødet. Fokus for mødet 
var ”partnerskaber”. 

Mødet var ikke så interessant for os. 

 

4. Billardlokaler i Grøndals Centret 

FSKBH’s flytning af billard fra Gammel Køge Landevej til Grøndals Centret er 
nu afsluttet, og der er indgået aftale med 4 andre foreninger om brug af lo-
kalerne i dagtimerne og tirsdag aften, således at den årlige udgift til vedlige-
holdelse af borde mv. fordeles i forhold til bordtimer. 

 

5. Vært for Firmaidræt Open i efteråret 2015 

Som besluttet på bestyrelsesmødet den 12. september 2013 har FSKBH søgt 
om at være vært for Firmaidræt Open i efteråret 2015. 

 

6. Modtaget uopfordret ansøgning om mulig ansættelse i FSKBH 

Kontoret har modtaget en uopfordret ansøgning om mulig ansættelse i 
FSKBH. Jeg har pr. mail meddelt den pågældende, at vi pt. ikke har ledige 
stillinger, og at jeg ikke regner med, at der bliver ledige stillinger i den nær-
meste fremtid. Fremover bør kontoret selv give afslag på uopfordrede an-
søgninger. 

• Bestyrelsen enig. 
 

7. Møde i halfordelingsudvalget 9.10.2013. 

Mødet godkendte en justering af de tildelte fodboldtimer for FSKBH. 

Indefodbold med bander spilles fortrinsvis i Sundby, Emdrup og Idrætshuset. 
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   Næstformanden orienterede om: 

• Ændringerne i firmaidrættens struktur påvirker også arbejdet i I & M-
udvalget, hvor MK er medlem. 

• FSKBH’s fodboldturnering er nu afsluttet, og der afholdes årsmøde man-
dag den 11. november på O’learys. 

• Afdelingen har deltaget i Firmaidræt Open med 7 hold. IBBH og BI vandt 
deres respektive rækker. 

 

   Økonomiansvarlig 

• Udgår 

 

   Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

GN: Kan desværre ikke deltage i regionsmøde den 31. oktober. 
ASG deltager i stedet for sammen med PM. PM tilmelder. 

 
MEM: Der er allerede mange udsatte kampe i badmintonturneringen 

Deltager i tennisafdelingens årsmøde den 23. oktober. 
Afventer svar på henvendelse til et par personer om evt. uddan-
nelse til instruktør indenfor bhangradans. 
KFIU-hallen er renoveret med bl. a. nyt ventilationssystem. 

 
KC: Når vi skal afholde Firmaidræt Open i 2015, skal vi huske at priori-

tere information til hovedstadens beboere evt. med inddragelse. 
Forslag: Evt. indbyde til natløb fredag aften for hele byen. 

  
 Pokalfinaler afviklet den 1.10 på Kløvermarken med efterfølgende 

spisning. Et godt arrangement. 
 

    
   Administrationen 

   HL orienterede om:      
 

• Revisionsprotokol omdelt med udkast til besvarelse. 
Protokollen drøftet og spørgsmålet omkring ikke afdelingsbestemte aktivi-
teter, udskydes til den økonomiansvarlige er til stede. 

 

• Dansk Firmaidrætsrepræsentantskabsmøde 16. – 17. nov. 
Tilmeldte: Asger, Carsten B., Gitte, Allan, Poul og Henrik. 
Michael deltager for I&M – og stemmer med det tildelte mandat herfra.  
Transport undersøges af HL. 
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• Køreplan for ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 20. no-
vember. 
Materiale udsendes 31. oktober 
Dagsorden: 
    Valg af dirigent – Sannie 
   Valg af referent 
   Orientering 
   Behandling af forslag til kontingent (hhv. kr. 600/1.200/1.800) 
        Kontingent for enkeltmedlemmer 100,00 kr. 
   Valg af bestyrelse og revision 

• Budgetmøde 28. oktober med afdelingerne: 
Skal afdelinger indkaldes til kl. 17.00 eller med op til 2. repræsentanter 
og herefter indkaldes afdelingsvis. 
Afdelingerne indkaldes med mødepligt og op til 2 repræsen        
tanter samt valgfri mødetid kl. 17 eller 18. 

• Frivillig Fredag: 
29 deltagere – mange positive tilbagemeldinger på både aktivitet og un-
derholdning. 
Bestyrelsen havde besluttet, at det var hjælperne fra forårets events, der 
skulle inviteres til arrangementet i år. 

• Tæl Skridt er nu slut 
Vores bestyrelseshold er p. t. nr. 770 ud af ca. 3200 tilmeldte hold. 
I den interne dyst blandt bestyrelseshold er vi nr. 5 p. t. af 11 tilmeldte 
hold. 
Der kan dog ske ændringer, idet der fortsat kan indrapporteres resulta-
ter. 

PM orienterede om,  
 

• Erhvervsskoleaktiviteter, herunder 
      Eksternt udvalg for erhvervsskoleaktiviteter 
   Indefodboldstævne for erhvervsskoler samt kvalifikationsstævne for  
        Niels Brock. 
   Udendørs aktivitetsdag for Niels Brock i maj 2014. 
   Pilotprojekt for TEC Hvidovre. 

• Indkaldelse til møde i Region Hovedstaden 
   I anledning af afbud fra GN deltager ASG og PM. 

• Ekstrem Mandehørm i Fredensborg 12. oktober 
   Leif Slangerup og Poul Munk er tilmeldt som hjælpere på dagen 
   Det er et kæmpearrangement med 2800 tilmeldte deltagere. 
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• Bike & Run 2014 
   Der aftaltes en dato for møde i styregruppen. 

4. Sager til beslutning 

1. Udpegning af ny økonomiansvarlig 

Carsten Danielsen ønsker af helbredsmæssige grunde at udtræde af besty-
relsen med øjeblikkelig virkning. Hverken i vedtægter eller forretningsorden 
er der fastsat regler for, hvilken af de to suppleanter der skal afløse et ud-
trædende bestyrelsesmedlem.  Bestyrelsen skal således beslutte, om det er 
Palle Lindstrøm eller Kim Christiansen, der skal indtræde i bestyrelsen, og 
hvilket bestyrelsesmedlem, der skal overtage opgaven som økonomiansvar-
lig. 

Set i lyset af, at Palle er valgt som suppleant mhp. at skulle vælges som 
økonomiansvarlig fra den 1. januar 2014, vil det være helt naturligt, at Palle 
allerede nu overtager denne opgave, hvilket Kim er enig i. 

• Bestyrelsen tilsluttede sig udpegningen af Palle Lindstrøm som 
økonomiansvarlig med omgående virkning. 

 

2. Valgmøde til Idræts- og Motionsaktivitetsgruppen (IMA)  

Valgmøde for Landsdel Øst holdes onsdag den 23. oktober kl. 18-21 i Glos-
trup Idrætspark, Stadionvej 80, 2600 Glostrup, hvor følgende kandidater er 
opstillet:  

Navn  Forening 
Svend Aage Bødker Helsingør Firma Idræt 
John Petersen Lyngby-Taarbæk Firmaidræt  
Carsten Sparholt Lyngby-Taarbæk Firmaidræt  
Bent Brund Aktiv Fritid Nykøbing Falster 

Derudover står Palle Stenhøj Jørgensen, Firmaidræt Hillerød anført som kan-
didat i Landsdel Nord, hvilket undrer mig, hvorfor jeg har skrevet til Lasse 
Poder og spurgt om ikke Palle hører under Landsdel Øst.  

Udover selve valget vil der være et oplæg omkring de nyeste tendenser in-
den for danskernes idræts- og motionsvaner med efterfølgende debat om, 
hvor firmaidrætten fremadrettet skal have deres fokus inden for idræts- og 
motionsaktiviteter baseret på erfaringsudveksling på aktiviteterne og aktivi-
tetsudvikling.  

Der kan deltage 2 personer fra hver forening med stemmeret. Forbundet vil 
være vært på op til 4 personer fra hver forening. Foreninger kan derudover 
deltage med ubegrænset antal personer.  

• Fra FSKBH deltager Asger Gaard og Poul Munk 
Michael Kofoed deltager for I & M-udvalget 

 

3. Fusionsmøde mellem FSKBH og LTFI tirsdag den 24. september 2013 

Vi holdt fusionsmøde (FSKBH og LTFI) tirsdag den 24. september 2013. Der 
skal indstilles kandidater til de forskellige poster, hvor der skal ske valg på 
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det ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 20. november 
2013. 

Fra LTFI foreslås Jeannette Thornberg som formand, John Petersen som be-
styrelsesmedlem og Preben Christensen som bestyrelsessuppleant. 

I FSKBH er tidligere aftalt at foreslå Michael Kofoed som næstformand, Palle 
Lindstrøm som økonomiansvarlig samt Asger Gaard som bestyrelsessupple-
ant. Fra FSKBH skal der yderligere foreslås 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Med hensyn til revisorer har LTFI lovet at undersøge, hvorvidt de har en 
kandidat til revisor eller revisorsuppleant. 

• JT oplyste, at LTFI ikke har kandidater til hverken revisor eller 
revisorsuppleant. 

• Alle FSKBH’s bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter er 
umiddelbart indstillet på at søge genvalg til den ny bestyrelse.  

• Spørgsmålet tages op til drøftelse igen på næste bestyrelses-
møde, med henblik på en afgørelse. 

 

4. Landsdel Øst-møde torsdag torsdag den 7. november 2013, kl. 18.00 i 
Ravnsborghallen, Køge 

Der er modtaget indbydelse til Landsdel Øst-møde torsdag den 7. november 
2013, kl. 18.00 i Ravnsborghallen, Køge, hvor hver forening må stille med op 
til 4 deltagere. 

Mødets emner er Lederrekruttering, Sociale Medier – Facebook og Ny orga-
nisationsstruktur i Dansk Firmaidrætsforbund. 

Det undrer mig, at Forbundet vil iværksætte en kampagne på Facebook 
uden på forhånd at have undersøgt foreningernes behov og interesse. På Fa-
cebook har FSKBH dags dato 72 ”likes”, hvilket er nået på ca. 1 ½ år, me-
dens FSKBH’s hjemmeside på 3 ¾ år haft 213.190 besøg. Derimod er der 
stort behov for at udvikle IT-systemer mhp. hurtig resultatformidling, idet 
faste brugere af hjemmesider fra DIF’s store specialforbund efterhånden har 
vænnet sig til, at resultater er tilgængelige meget hurtigt efter en kamps af-
slutning. 

• Bestyrelsen udpegede Asger Gaard (- mad), Carsten Bønnelyk-
ke og Poul Munk til at deltage i mødet. PM tilmelder. 

 

 

5. Sager til drøftelse 

1. Status på restancer 

På sidste bestyrelsesmøder blev det besluttet at drøfte den aktuelle restan-
cesituation.  

• Drøftelse af spørgsmålet blev endnu en gang udsat til næste 
møde, hvor den økonomiansvarlige er til stede. 



 

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

• HL udsender dog restanceliste ud til bestyrelsens medlemmer 
snarest. 

 

2. Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde den 16.11-
17.11.2013  

Som besluttet på bestyrelsesmødet den 12.9.2013 har ASG tilskrevet For-
bundet om de høje priser. Jan Steffensen har fremsendt dokumentation for, 
at priserne i indbydelsen svarer nøjagtig til de priser, som Forbundet har til-
budt fra Hotel Nyborg Strand. 

• ASG udtrykte frustration over, at der tilsyneladende ikke længere er 
sammenhæng mellem de udmeldte organisationsændringer for for-
bundets administration og forbundets politiske organisering. 

• JT informerede om, at der på Landsdel Øst mødet vil blive givet en 
detaljeret orientering om struktur og organisationsændringerne. 

 

6. Eventuelt 

PM mindede om en henvendelse fra SIS vedrørende senioridræt. 

• AG tager kontakt til Flemming Mortensen. 

 

Aktivitetsliste 
Emne Initiativ Tid 
Kontakt til SIS (Flemming Mortensen) ASG  

   

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Torsdag den 14. november 2013 kl. 17.30 
på kontoret.  

Referent: PM 

 

 

 

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

