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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt tors-
dag 12. december 2013 kl. 17.30 på FSKBH’s kontor. 
 
Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Gitte 
Nielsen (GN), Mari-Ann E Madsen (MEM), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby (HL) og 
Poul Munk (PM). 
 
Gæst: Jeanette Thornberg (JT).  
          Flemming Mortensen (FM) og Sim Krahl (SK) SIS under pkt. 5.1. 
 
Afbud: Carsten Bønnelykke (CB) 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 
PM efterlyste en første drøftelse af FSKBH’s ordinære repræsentantskabsmøde i 
april 2014. 

• Spørgsmålet tages op til drøftelse på bestyrelsesmødet i Januar 2014. 

 

3.     Meddelelser fra: 

Formanden orienterede om  

1. Valg til Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg for valgperioden 2014-2017   

ASG har den 8.12.2013 sendt mail til de ca. 50 firmaidrætsklubber mv., der er regi-
streret som brugere af Københavns Kommunes idrætsfaciliteter med opfordring om 
at deltage i valgmødet torsdag den 16.1.2014, kl. 17.00-20.00 på Københavns Råd-
hus.  Vil sende yderligere en mail, når Københavns Kommune har udsendt den for-
melle indkaldelse til valgmødet. 

• 56 klubber er tilskrevet. 
6 adressater er ikke anbringelige – Undersøges af kontoret 
Modtaget tilbagemelding fra 2 indtil nu. 

 

2. Ny kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune 

Fra 1.1.2014 bliver Pia Allerslev efter 6 år på posten som Københavns Kommunes 
kultur- og fritidsborgmester afløst af Carl Christian Ebbesen. 

• Såfremt vi hører om en indsættelsesreception, vil FSKBH møde op 
med en vingave. 

 

   Næstformanden orienterede om: 

• At han er valgt ind i IMS-gruppen i firmaidrætten. 

• At der forventes en nedgang af tilmeldte hold til den kommende indefodbold-
turnering. 
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• Julestævnet i kommende weekend har tilmeldt 37 hold. 

• Jule five-a-side turnering afviklet på Kløvermarken med succes. 

 

  Økonomiansvarlig 

PL: Forsøger at få kendskab til økonomimaterialet, og er ved at gøre sig klar til    
at tale budget på bestyrelsesmødet i januar 2014. 

 

  Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 
MEM: Badmintonafdelingen har afholdt foreningsmesterskaber, med megen lil-

le deltagelse. Spurgte om invitationen til miniholdturnering var sendt til 
LTFIs klubber? 

• Det er den. 
  
  
KC: Refererede fra brugerbestyrelsesmøde i Valby Idrætspark den 28.11. 

 Grusbanen laves om til kunstgræs henover sommeren 2014 
 Club Danmark Hallen er bevilget midler til ombygning i 

2014/2015. 
 Et forslag om betaling for brug af stadionbanen er trukket tilba-

ge. 
 VIP har beregnet, at det koster ca 12.000 kr for at vedligeholde 

en 11-mands fodboldbane pr. år. 
    

Administrationen 

HL orienterede om:  
Forslag til besvarelse af revisionsprotokoller for 2. og 3. kvartal fremlagt til drøftelse. 

• Forslaget toges til efterretning af bestyrelsen.  
 

Ansøgning om fuldmagt til PL blev underskrevet af bestyrelsen. 
 
Da vi forventelig får underskud på regnskabet for 2013, mangler vi likviditet til forudbe-
taling af bowlingbaner for første halvår af 2014. 

• Det aftaltes, at LTFI forhåndsoverfører et beløb fra kapitalen  til betaling 
heraf. 
 

Billardlokalet på Gl. Køge Landevej er ved at blive renoveret af ejer, på trods af at vi 
fortsat har lokalet frem til udgangen af april 2014. 

• Kontoret skriver til ejer, at da vi har erfaret, at lokalerne er under reno-
vering, betragtes lejemålet for ophævet på grund af ulovlig indtrængen. 
 

Indbydelse til nytårskur den 17. januar 2014. 
• Kontoret udfærdiger indbydelse til udsendelse snarest. 

 
Der har været interesse fra et par af vore klubber om evt. etablering af en basketball 
turnering. 

• En opfordring til at henvende sig, hvis andre er interesseret, er udsendt 
via nyhedsbrev. 
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Foreslog evt. indkøb af en container til opstilling bag hallen, til brug for opbevaring af 
diverse materialer. 

• Bestyrelsen foreslog i første omgang en oprydning i kælderen, så der kan 
afsættes plads her. 
 

Danmarks Samfundet holder generalforsamling den 26. februar 2014. 
• FSKBH deltager ikke 

 
DFDS Idrætsklub har holdt reception i anledning af deres 50 års jubilæum. 

• HL repræsenterede FSKBH med en gave. 
 

PM orienterede om,  
at pilotprojektet på TEC Hvidovre desværre har måttet udskydes endnu en gang, på 
grund af manglende muligheder for at skaffe indendørs faciliteter i Hvidovre kommune. 

Årsindberetningsskemaerne er nu ved at blive indhentet hos vore klubber. 

Bike & Run Styregruppen har holdt sit andet møde, hvorfra kan nævnes: 

• At vi har fået endnu en sponsor – Danske Bank 

• At målsætningen for 2014 for hele landet er 1.000 hold (København 150 hold). I 
2013 deltog 716 hold, heraf i København 124. 

• Det centrale budget er beskåret, hvilket betyder 

o At picnickurven for flest deltagende hold er sparet væk, og 

o Tilskud til budordning er halveret til 5.000 kr. 

Orienterede om indstillinger til ”Årets idrætsforening i Københavns Kommune” 

• Bestyrelsen drøftede indstillingerne. 

 

4. Sager til beslutning 

    Der var ingen sager til beslutning. 
 

5. Sager til drøftelse 

1. Møde med Senior Idræt Storkøbenhavn 

Det er aftalt, at to repræsentanter fra Senior Idræt Storkøbenhavn (Flemming Mor-
tensen, formand og Sim Krahl, sekretær) deltager i dette bestyrelsesmøde for, at vi i 
første omgang kan tage en uforpligtende drøftelse om senioridrættens fremtid i det 
storkøbenhavnske område specielt set i relation til de ønsker/krav, som Dansk Fir-
maidrætsforbund har til senioridrættens fremtidige organisering. 

SIS repræsentanter ridsede historien op om SIS, som en paraplyorganisation med 
godt 30 klubber tilsluttet. 

• Ved etableringen valgte man at gå ind i KFS som associeret forening. 

• Har været godt tilfreds med de aftalte aktivitetskroner og med tilhørsforholdet i 
det hele taget til KFS. 

• Organisationen har godt 6.000 CPR-medlemmer og ca. 10.000 aktivitetsmed-
lemmer. 

• Organisationen er for pensionister og efterlønsmodtagere. 
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Bestyrelsen og gæsterne drøftede spørgsmålet, med den konklusion, at et 
skifte ligger ikke lige rundt om hjørnet, så længe nuværende aftaler med 
KFS kan fortsætte uændret, hvilket toges til efterretning af bestyrelsen. 

 

2. Opfølgning på Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde den 16.11.-
17.11.2013 

Bestyrelsen drøftede status og forløb af repræsentantskabsmødet på Hotel Nyborg 
Strand, herunder at man nok syntes, at mødet var kunstigt langstrakt og formentlig 
kunne gennemføres som et endagsmøde. 

Bestyrelsen tog mødets beslutninger og valg til efterretning. 

 

3. Fusion mellem FSKBH og LTFI fra 1.1.2014 

Evt. hængepartier i forhold til den vedtagne fusion af FSKBH og LTFI fra 1.1.2014 
skal afklares, herunder at LTFI’s lokaler i Lyngby forventes at kunne genudlejes fra 
den 1.1.2014, og at vi dermed kan frigøres for huslejen heraf fra dette tidspunkt. 

 

4. Status på restancer 

Fortsat drøftelse af restancesituationen – herunder hvordan vi sikrer os, at især nye 
klubber betaler større beløb inden deltagelse. 

MK henviste til, at bestyrelsen i 2012 har truffet afgørelse om, at ingen klubber må 
deltage, hvis de er i restance, og har nu konstateret at flere klubber har deltaget i 
vore turneringer, selv om de burde have været ”spærret”. 

Restancelisten drøftedes, og der var enighed om, at skyldige beløb på over 
2.000 kr. sendes til incasso. 

 

6. Eventuelt 

• Intet 

Aktivitetsliste 
Emne Initiativ Tid 
Forhåndsdrøftelse af ordinært repræsentant-
skabsmøde i april 2014. 

Kontoret Bestyrelsesmøde 
9.1.2014 

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Fastsat til Torsdag den 9. januar 2014 kl. 17.30 på 
kontoret.  

Referent: PM 
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