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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt tors-
dag 12. september 2013 kl. 17.30 på FSKBH’s kontor. 
 
Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK) og Gitte Nielsen (GN), 
Carsten Bønnelykke (CB), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM). 
 
Gæst:  
 
Afbud: Mari-Ann E Madsen (MEM), Palle Lindstrøm (PL), Carsten Danielsen(CD), 
Allan Schmøde (ALS) og Kim Christiansen (KC) samt Jeanette Thornberg.                                                                                                                            
 
ASG bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde. 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

Dagsorden blev godkendt. 

ASG blev udpeget som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 
• Intet 

3.     Meddelelser fra: 

Formanden orienterede om  

1. Ny organisationsstruktur i Dansk Firmaidrætsforbund 

Styrelsen har med virkning fra 1. september 2013 besluttet at indføre en ny 
organisationsstruktur for forbundet: 
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I forbindelse med denne organisationsændring er der blevet eller bliver ansat 
3 direktører som chefer for de 3 afdelinger, ligesom der skal ansættes en 
salgschef. Samtidig er 8 medarbejdere (1 afdelingsleder, 3 konsulenter på 
kontoret, 1 foreningskonsulent og 3 firmaidrætskonsulenter) blevet opsagt, 
og der er indgået fratrædelsesordninger med 3 medarbejdere (1 
afdelingsleder, 1 foreningskonsulent og 1 redaktør). 

MK  supplerede med sin viden fra I & M. 

PM supplerede vedrørende firmaidrætskonsulentens forventelige indsats 
fremover. 

 

2. Møde om squash og indbydelse til holdturnering 

Som tidligere aftalt var der indbudt til møde om squashafdelingens fortsatte 
eksistens. Der mødte en klubrepræsentant (fra LIF). Vi besluttede at gøre et 
absolut sidste forsøg at afvikle en holdturnering. Indbydelse hertil er udsendt 
med Nyhedsbrevet i uge 37.  

 

3. Indbydelse til temamøde om revision af Københavns Kommunes Folkeop-
lysningspolitik 

Folkeoplysningsudvalget inviterer til temamøde om revision af Københavns 
Kommunes Folkeoplysningspolitik mandag den 7. oktober kl. 17-20 i Kvar-
terhuset i Jemtelandsgade 3, 2300 København S. For at deltage i mødet skal 
tilmelding ske senest mandag den 23. september 2013 til mhvass@kff.kk.dk 

ASG sender indbydelsen videre til MK og PM med henblik, på evt. deltagel-
se. 

 

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

Næste fusionsmøde mellem FSKBH og LTFI holdes tirsdag den 24. septem-
ber 2013 kl. 18.00 på FSKBH’s kontor. 

 

5. Billardlokaler i Grøndals Centret 

Status på FSKBH’s flytning af billard fra Gammel Køge Landevej til Grøndals 
Centret er, 

• At afdelingen både er flyttet og lokalerne tages i brug med 
igangsætning af den ny turnering på mandag den 16. september. 

• Lokalerne på Gl. Køge Landevej kan muligvis genudlejes fra 1. 
oktober 2013. 

 

 

https://mail.tdc.dk/compose.cgi?to=mhvass@kff.kk.dk
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6. 10 % puljen 

Firmaidrætten har meddelt, at tilskud til foreningerne fra denne pulje bort-
falder pr. 1.1.2014. 

 

   Næstformanden orienterede om: 

• DBU København og DAI har indgået aftale om, at man kun må spille fod-
bold i en klub, og ikke i en under hver af organisationerne. 

 

   Økonomiansvarlig 

• Udgår 

 

   Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

GN: Svømmeafdelingen har igen fået tildelt Frankrigsgades Svømme-
hal om mandagen kl. 18 – 19. 

 
CB: Skytteafdelingen er ved at rydde op i sine våben, med henblik på 

reparation og/eller afhændelse.   
 
 

   Administrationen 

   HL     I fortsættelse af drøftelse på sidste bestyrelsesmøde, er bestyrel-
    sens medlemmer inviteret til at deltage i dropbox. Men har kun  
    modtaget respons fra et par bestyrelsesmedlemmer. 

 Hvordan kommer vi videre? 

  Anmodede om en Ipad til Flemming Johnsen (pris ca. 3.750 kr.) 

 Bestyrelsen bevilgede denne.  

Spørgsmål om enkeltmedlemsskab blev drøftet. 

Dansk Firmaidrætsforbund har meddelt, at man overvejer en sam-
ling af puljemidlerne, hvilket skulle gøre det enklere for forenin-
gerne. 

MK var uforstående overfor, at der først er udsendt rykkerskrivel-
ser her efter ferien på restancer, der er 5 måneder gamle. 
Restancelisten er på ca. 120.000 kr. 

 De tilstedeværende besluttede, at punktet tages op 
som dagsordenspunkt på næste bestyrelsesmøde. 
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PM orienterede om,  

• At vi i erhvervsskoleprojektet har etableret et pilotprojekt hos 
TEC Hvidovre. Beslutning forventes taget i løbet af kort tid. 

Det drejer sig om et 12 ugers forløb, 2 gange om ugen, heraf 1 
gang i skoletiden og 1 gang efter skoletiden. 

Vi bidrager indtil videre med ressourcer fra PM. 

• Vi har udarbejdet en aktivitetsoversigt for vore klubber, på bag-
grund af årsindberetningerne. Den sendes til afdelingerne til frit 
brug. 

• Som besluttet på et tidligere bestyrelsesmøde har kontoret ud-
meldt FSKBH af Vesterbro Idræts Samvirke. 

 

4. Sager til beslutning 

1. Bike & Run 2014 

Som bekendt har bestyrelsen besluttet, at FSKBH også i 2014 skal arrangere 
Bike & Run, mandag den 16. juni. 

PM er gjort til aktivitetsansvarlig for arrangementet. 

Det foreslås, at der – som hidtil - nedsættes en styregruppe til at forberede og 
forestå arrangementet med følgende sammensætning: 

Poul Munk, aktivitetsansvarlig/tovholder 
Asger Gaard, cykelruten 
Leif Slangerup, cykelruten 
Henrik Lindby, løberuten 
Carsten Bønnelykke, løberuten 
Michael Kofoed, start-/målområde 
Gitte Nilesen, Start-/målområdet 
Carsten Bo Petersen, tilknyttet vedrørende markedsføring. 

Bestyrelsen tilsluttede sig styregruppens nedsættelse og med denne 
sammensætning? 

 

Markedsføringsmateriale 

Vi har fået en henvendelse fra Dansk Firmaidrætsforbund, med mulighed for at 
indmelde sponsorer til stafetten i 2014, allerede nu den 15. september 2013 

• Vi kan indmelde op til 4 sponsorlogoer til det trykte markedsfø-
ringsmateriale (flyers, plakat m. v.) Logoer skal sendes som eps-
fil eller ai-fil. 
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• Vi kan også indmelde op til 4 sponsorlogoer til vores stafetside på 
www.bikeandrun.nu + link til hver sponsors webside, som deres 
logo skal linke til på www.bikeandrun.nu  

Vi har en sponsor Danskbilferie.dk som gentager successen fra sidste år. 

• Bestyrelsen pålagde styregruppen at afholde et sponsor-
møde så hurtigt som muligt i oktober måned, med henblik 
på at undersøge mulighederne for flere sponsorater. 

o Evt. undersøge prisniveauet for sponsorer hos andre 
Bike & Run arrangører 

o Anmode DFIF om frist til efter Arrangørtræffet den 
2. november. 
 

 

2. Deltagelse i Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde den 16.11-
17.11.2013 

Vi har modtaget indkaldelse til Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentant-
skabsmøde, der holdes i Nyborg den 16.11-17.11.2013. Iht. vedtægterne er 
FSKBH berettiget til at stille med 8 repræsentanter. Der er tale om meget 
høje priser for deltagelse: 

Deltagelse i selve repræsentantskabsmødet inkl. frokost lørdag 424 kr.  

Deltagelse i aftenfest    705 kr. 

Overnatning (lørdag til søndag)   924 kr. 

Take away-frokost søndag   142 kr. 

Det virker helt urimeligt, at en forening skal betale for at kunne udøve de 
demokratiske rettigheder og pligter, som foreningerne er tillagt iht. forbun-
dets vedtægter. 

Der skal tages stilling til FSKBH’s deltagelse i repræsentantskabsmødet. 

• Bestyrelsen fandt det ikke rimeligt, at foreningerne skal betale 
for at afgive sin demokratiske stemme, og AG blev pålagt at 
sende et brev til DFIF herom 

• Værelsespriserne synes også meget høje, så vi forsøger, om vi 
kan booke udenom arrangementet. AG forsøger 

• Der reserveres ikke take away-frokost forinden afrejse om søn-
dagen. 

• De tilstedeværende gav tilsagn/afbud til arrangementet. De fra-
værende spørges fra kontoret. 

 

 

 

http://www.bikeandrun.nu/
http://www.bikeandrun.nu/
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3. Tilskud til deltagelse i Firmaidræt Open 2013 i Kolding. 

På bestyrelsesmødet besluttede vi, at der efter ansøgning kunne ydes tilskud 
til vore klubbers deltagere i Firmaidræt Open 2013 efter følgende retningslin-
jer: 225 kr. til aftenfesten og 275 kr. til transport/deltagergebyr. Der er 
modtaget ansøgning om tilskud til i alt 67 deltagere, hvoraf 8 er medlem af 
FSKBH, men tilmeldt Firmaidræt Open gennem andre foreninger. Af ansøg-
ningerne har 33 søgt rettidigt og 34 for sent. 

Der skal tages endelig stilling til hvilke ansøgere, der skal have tilskud til del-
tagelse i Firmaidræt Open 2013. 

• Bestyrelsen accepterede og godkendte ansøgningerne, bortset 
fra TRYG og COOP, der ikke repræsenterer FSKBH. 

 

4. Kandidater til Dansk Firmaidrætsforbunds nye Idræts- og Motionsaktivitets-
gruppe. 

Kun en afdeling (petanque) har svaret på min mail om forslag til kandidater 
til Dansk Firmaidrætsforbunds nye Idræts- og Motionsaktivitetsgruppe 
(IMA), hvor kandidater skal være indstillet inden den 1. oktober 2013. Pe-
tanqueafdelingen har svaret, at p.t. vil koncentrere sig mere om afdelingens 
fremtid og håber, at vi kan finde andre personer, der vil påtage sig opgaven 

Der skal tages stilling til, om FSKBH skal indstille kandidater til IMA. 

Der mangler – så vidt vides – i Landsdel Øst indstillinger til individuelle akti-
viteter og motionsaktiviteter 

• CB overvejer sit kandidatur til et af områderne og melder til-
bage til AG senest onsdag den 25.9.: 
 

5. Vært for Firmaidræt Open i efteråret 2015. 

Kun to af vore afdelinger (petanque og bowling) har svaret på min mail om 
opbakning til, at Firmaidræt StorKøbenhavn søger værtskabet for Firmaidræt 
Open i efteråret 2015. Begge har meldt positivt tilbage. Ansøgningsfristen er 
den 1. oktober 2013 

Der skal tages stilling til, om FSKBH skal søge værtskabet.  

• Flere afdelinger meldte positivt tilbage på bestyrelsesmødet, 
nemlig skydning, svømning og fodbold. 

• Bestyrelsen besluttede herefter at lægge billet ind på arran-
gementet. AG fremsender ansøgning. 
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5. Sager til drøftelse 

1. Frivillig fredag den 27. september 2013. 

Som tidligere besluttet markeres frivillig fredag med lidt aktivitet i Valby-
parken og afsluttes med fællesspisning i Valbyhallen, hvor der også er lidt 
underholdning. Ved tilmeldingsfristens udløb var der tilmeldt 29 deltagere 
(dette er efterfølgende reduceret til 28, da jeg på grund af en 70-års fød-
selsdag i familien selv er blevet forhindret i at deltage). 

• En afdeling har tilmeldt 3 deltagere, som ikke tilhører arran-
gementets målgruppe, og derfor heller ikke er inviteret. 
Kontoret tilskriver afdelingen om, at de – af hensyn til an-
dre forespørgsler – ikke kan komme med. 

 

6. Eventuelt 

PM mindede om en henvendelse fra SIS vedrørende senioridræt. 

• AG tager kontakt til Flemming Mortensen. 

 

Aktivitetsliste 
Emne Initiativ Tid 
   

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 17.30 på 
kontoret.  

Referent: PM 

 

 

 

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

