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Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, tors-
dag den 24. april 2014 kl. 18.00 på LOEN, Rødovregård, Rødovre. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), 
Gitte Nielsen (GN), John V Petersen (JVP) og Mari-Ann E Madsen (MEM).                                                                                                                
Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM). 
 
Afbud: Kim Christiansen (KC), Asger Gaard (ASG) og Preben L Christensen (PLC) 
 
JT bød bestyrelsen velkommen til dette ekstraordinære bestyrelsesmøde i Firmaidræt 
StorKøbenhavn. 

 

1. Fornyet drøftelse af anvendelse af gavecheck for ”Årets Forenuing.” 

MK havde gjort indsigelse mod beslutningen fra sidste bestyrelsesmøde, om at an-
vende gavecheckens beløb til en sundhedscafe ved Bike & Run arrangementet, idet 
checken efetr hans opfattelse bor anvendes på vore egne medlemmer, ledere, hjæl-
pere m m., f. eks ved Frivillig fredags arrangementet. 

JT: En sundhedscafe ved Bike & Run vil også være en promovering af FSKBH overfor 
deltagerne, men erkender dog, at det ikke er så mange af vore egne medlemmer, 
der vil få glæde heraf. Har ikke noget imod, at beløbet bruges ved ”Frivillig Fredags 
arrangementet.” 

Bestyrelsen besluttede, 

• At gavecheckens beløb bruges på Frivillig fredags arrangementet, evt. 
som en let aktivitetsdag. 

• At JT skriver til forbundet om bestyrelsens ændrede holdning. 

 

2. Evt. ansøgning om værtsskab for ES-Cup i fodbold 2014. 
PM redegjorde for, at vi har modtaget en opfordring til at søge om værtsskabet for 
afholdelse af ES Cup i fodbold for erhvervs- og produktionsskoler i hovedstadsområ-
det. Arrangementet skal afvikles i uge 37 og 38. I henvendelsen er der både opstillet 
nogle betingelser herfor, ligesom der er en godtgørelse for at afvikle stævnet. 
 
MK var positiv for at vi påtog os arrangementet, men opfordrede dog til, at vi gav 
forbundet et samlet tilbud om at afvikle stævnet mod omkostningsgodtgørelse fra en 
del af deltagergebyr for hvert hold tilfalder os. Det er en ny måde at tænke på, men 
med temaet ”Forretningen i foreningen” fra weekendens formandsmøde i erindring, 
er det et oplagt emne at tage fat på for os som forening. 
 
Bestyrelsen besluttede: 
 

• At FSKBH tilbyder at afholde arrangementet på DFIFs betingelser, og 
at vi går i dialog med forbundet om evt. afvikling heraf som et samlet 
tilbud, jf. ovenstående. PM foranlediger. 
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3. Indbydelse til afskedsreception hos Jess Petersen, Nordea. 

Bestyrelsen besluttede: 

• at FSKBH deltager, og lader sig repræsentere ved HL og evt. ASG. 

• At vi skal have en drøftelse om evt. regelsæt for deltagelse/gaver til 
personer i klubber. 

 

Ref: Poul Munk 


