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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt mandag  
5. maj 2014 kl. 17.30 på FSKBH’s kontor. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Gitte Nielsen 
(GN), Kim Christiansen (KC), John V Petersen (JVP),  Mari-Ann E Madsen (MEM), Preben L Christen-
sen (PLC), Asger Gaard (ASG), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM). 
 
JT bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn. 

 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

Dagsorden blev godkendt. 

JT pålagde sig selv hvervet som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møder. 
a) Bestyrelsesmøde den 3.4.2014 

• Intet. 

b) Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24.4.2014 

• JT har skrevet til DFIF om, at vi ikke ønsker sundhedscafe ved Bike & Run Stafetten. 

 

3. Meddelelser fra: 

Formanden orienterede om  

Afdelingsårsmøder 
Deltog ved et pænt velbesøgt årsmøde i bordtennisafdelingen, hvor formand Niels Bogø frem-
lagde sin 30. beretning! Der var nedgang af hold, og afdelingen havde desværre også været nød-
saget til at aflyse deres to stævner. Der var genvalg af Niels Bogø og Bent Larsen. Derudover var 
der debat om Firmaidræt Open, idet rækkeinddelingerne er uhensigtsmæssige. Det er efterføl-
gende kommet på plads. 

Ved svømningens årsmøde var der ganske lille fremmøde, men de som var der, blev præsente-
ret for en god beretning og fint regnskab. Bestyrelsen er også ganske aktive, når det gælder at 
være hjælpere ved FSKBHs andre arrangementer – meget positivt! 

Også til håndboldens årsmøde var der, ud over bestyrelsen, lille fremmøde. Her var der forslag 
om ændringer til nuværende håndbold reglement, som blev vedtaget. Håndbold kører med mix-
turnering, hvor der deltager 13 hold. Derudover afholder de nytårsstævne med 10 hold. De over-
vejer at afholde mini julestævne i samarbejde med fodbold afdelingen i december. Håndbold er 
altid pænt repræsenteret ved Firmaidræt Open. Derudover var der lidt debat omkring, at dom-
merne var blevet hårdere med deres kendelser, men der var lidt delte meninger om det. I hvert 
fald ville man tage en snak med dem ifm med opstart af ny sæson. 

FSKBH repræsentantskabsmøde 
Deltog med øvrig bestyrelse ved vores årlige repræsentantskabsmøde – desværre med meget få 
deltagere fra vores klubber! De som var mødt frem fik forhåbentlig en hyggelig – men kort – af-
ten, godt styret af vores dirigent Jens Bolt. Der var ganske få kommentarer fra salen til beretning 
og regnskab, og valg havde vi ikke i år, da alle i bestyrelsen blev valgt i november 2013 for hen-
holdsvis 1-årige og 2-årige perioder. Vi bliver nødt til at nytænke for at tiltrække flere til repræ-
sentantskabsmøderne i fremtiden. 
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Formandsmøde i Dansk Firmaidrætsforbund 
Deltog med flere fra FSKBH bestyrelsen til dette møde, hvor lørdag eftermiddag - efter styrelsens 
beretning – var afsat til temaet: Forretning i foreningen. Der var oplægsholdere fra Sparta og 
Dana Cup og efterfølgende workshop-session, hvor man kunne få info om, hvordan det foregik 
ude i nogle af vore egne foreninger. Nogle spændende oplæg som vi på sigt også skal arbejde 
mere konstruktivt med i FSKBH. Søndagen bød på indlæg om lederrekruttering, salgsarbejdet i 
forbundet, uddeling af facebook gaver samt præsentation af sundheds- forenings- og IM-
gruppen. 

Både årets leder og årets forening var repræsentanter fra ”vores” del af landet, idet Køges næst-
formand Finn Nielsen blev årets leder og Roskilde Firma- og Familieidræt blev årets forening. 
Stort tillykke! 

 

Næstformanden orienterede om, 

          Ingen meddelelser. 

 

Økonomiansvarlig orienterede om: 

• Revision af 1. kvartal 2014 finder sted på torsdag den 8. maj. 

 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 MEM: Badminton afholder årsmøde mandag den 12. maj, hvor 16 foreninger er tilmeldt. Ind-
bydelse til næste sæsons turnering er udsendt. 

  KFIU-hallen har holdt årsmøde og tennisbanerne er klargjort til sæsonen. 

 

 PLC: Indbyder til særskilt badmintonturnering i Nord. 
PLC laver budgetudkast til MEM, idet indtægter/udgifter går ind på badmintonafdelin-
gens budget/regnskab. 

   

    KC: Fodboldturneringen kommet godt i gang. 
 Til efteråret afvikles kampe for udvalgte hold mod DAI 

Damerne spiller mod Lyngby BK. 
  
 
    JVP: Deltager i bowlings årsmøde i morgen tirsdag den 6. maj. 

Gokart har modtaget en indsigelse/forespørgsel omkring resultatlisten fra et løb. Go-
kartudvalget er i gang med behadlingen. 
Fodboldturneringen i Nord er gået i gang. Der er dog problemer med banetildeling pga. 
manglende tilhørsforhold til Lyngby-Taarbæk Kommune. 

  
 
    GN: Svømning havde årsmøde den 28. april. 

Dart har ikke fået udsendt indkaldelse til årsmøde, hvorfor mødet indkaldes til afholdel-
se senere. 

 
    ASG: Har deltaget i sit 2. FOU-møde, hvor især budget for 2015 og tilskudsordninger drøfte-

des. 
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Administrationen v/HL 

Orientering om Krudthus, hvor der er økonomiske problemer i forhold til husets økonomi. Proble-
met skulle nu være løst på et møde mellem parterne. 

Tilskud til aftenfest FO: HL foreslog at tilskuddet til aftenfesten  ved FO i Ålborg forhøjes med 4 
kr. til prisen 229,- 

• Forslaget godkendt, idet tilskuddet til transport nedsættes med 4 kr. til 271 kr., så-
ledes at det fulde tilskud fortsat er 500 kr. 

Vedr. Bankskift – talt med Nordea ved Jes reception. 

• De vil fremsende tilbud snarest. 

Henvendelse fra region H – vedr. forskningsprojekt ved muskelskader(fibersprængninger). 

• Vi kan ikke tilbyde et fast træningssted eller tidspunkt, hvor de kan sprede budskabet. Der-
imod tilbyder vi dem at stille op ved Bike & Run Stafetten med en stand, hvor folk 
kan henvende sig for yderligere information. 

Twitter – Vi har modtaget en mail om oprettelse af en twitter-konto. 

• Der var ingen fra bestyrelsen, der har oprettet en sådan, hvorfor vi ikke foretager os 
videre. 

 

Administrationen /PM:  
 
Bike & Run 2014 Styregruppen har besluttet: 
 

At vi forsøger at lave et program for arrangementet i år. 
At vi ønsker 2 målportaler opstillet med tilhørende tidtagning. 
At der er tilmeldt 31 hold pr 5. maj. 
At der er opsat 5 bannere forskellige steder i byen. NB: Desværre er det efterfølgende konsta-
teret, at i hvert fald 3 er fjernet igen. 
At der er udsendt en pressemeddelelse til lokale medier i hovedstadsområdet. Ingen har dog 
set denne i medierne. 
At vi har spredt budskabet på facebook. 

 
 
4. Sager til beslutning. 

4.1. Oplæg/forslag om skift af forsikringsselskab. 
 
HL fremlagde oplæg visende prisforskellen på hvad vi betaler hos Tryg og et tilbud fra Alm. Brand. 
Hvilket viser en god besparelse ved at skifte. 
 

• Bestyrelsen besluttede at HL forhører sig hos Tryg, om de kan komme med et tilbud, 
der matcher det netop modtagne fra Alm. Brand. I modsat fald bemyndiges han til at 
skifte forsikringsselskab. 
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4.2 Drøftelse af og beslutning om fremtidigt tilhørsforhold til Lyngby-Taarbæk. 

PLC og JVP orienterede om, at vi har problemer med at bibeholde vore bookninger hos Lyngby-
Taarbæk Kommune på grund af manglende tilhørsforhold til kommunen efter fusionen med FSKBH. 

• Bestyrelsen besluttede, at vi i første omgang forsøger at få et møde med kommunens 
fritidsforvaltning med henblik på at finde en løsning, og med JT og PM som deltage-
re. PM retter henvendelse til kommunen. 

 

5.Sager til drøftelse. 

5.1  Firmaidræt Open 2015 i København 
 

o Vi har nu sendt er officiel henvendelse til Rødovre kommune, og afventer nu deres initi-
ativ til et snarligt møde. 

o RFI afvikler golf-arrangementet i Roskilde. 
o Der indkaldes til intro.møde for alle afdelinger den 30.6.2014, hvor vi forventer, at af-

delingerne stiller med 2 repræsentanter hver. 
o Markedsføringsgruppen påbegynder deres arbejde snarest, med henblik på koordinering 

med DFIF umiddelbart efter sommerferien. 
 

5.2.  Evaluering af FSKBH’s repræsentantskabsmøde. 
Der var enighed om, at for få klubber lader sig repræsentere. Hvad er årsagen? 
 
Der var flere indlæg for og imod flere initiativer, til at få flere deltagere. 
 

o Enighed om, at punktet sættes på aktivitetslisten til drøftelse forud for plan-
lægningen af næste repræsentantskabsmøde. 

      
 

5.3.  DFIF Formandsmøde i Nyborg, 5. – 6. april 2014.   
 

o Foreningens repræsentanter på formandsmødet orienterede den øvrige besty-
relse om de emner og udfaldet af drøftelser på mødet. 

      
 

5.4. Evt. deltagelse i facebook-kursus. 
JT har tilmeldt sig til kurste den 24. maj og opfordrede den øvrige del af bestyrelsen til også 
at melde sig, såfremt man havde interesse herfor. 
 

o Bestyrelsen drøftede, hvorvidt det måske havde større interesse for vore afde-
linger, og bad om, at indbydelsen blev sendt til afdelingerne, med opfordring 
til at deltage. 
 

      
5.5. Orientering om afdelingernes præmieleverandører. 

HL præsenterede en oversigt over afdelingernes præmieindkøb fordelt på leverandører. 

o Bestyrelsen ønskede, at det blev overvejet, at udvælge nogle enkelte leveran-
dører, og forsøge at lave en rabataftale med disse. MK og HL tager initiativ til 
udarbejdelse af en oversigt med færre leverandører, og med mulighed for at 
kunne lave rabataftaler med disse. 
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5.6. ES-Cup i udefodbold 2014.     
PM orienterede om, at vi - på baggrund af beslutning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde 
- har tilskrevet DFIF om, 
 
• At vi ansøger om værtsskabet for afholdelse af ES-Cup i fodbold for erhvervs- og 

produktionsskoler i hovedstadsområdet, som beskrevet af forbundet. Og 
 

• At vi alternativt gerne vil indgå i en dialog om et samlet tilbud for afvikling af ar-
rangementet, mod modtagelse af et tilskud pr tilmeldt hold. 

 
 

6. Eventuelt 

• Intet. 

 

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Temadrøftelse af budget- og økonomistyrings-
systemer. 
 - PL laver oplæg til udsendelse forinden. 

PL Best.møde 
11. sept. 2014 

Drøftelse af regelsæt for deltagelse/gaver til 
personer i klubber 

PM Best.møde 
4. juni.2014 

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Fastsat til onsdag den 4. juni 2014 kl. 17.30 på kontoret.  

Referent: PM 

 

 

 

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

