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

 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

Dagsorden blev godkendt. 

ASG blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møder. 
a) Bestyrelsesmøde den 5.5.2014 

• Henvendelse fra Region H om forsøgspersoner til et forskningsprojekt om muskelskader 
tilbyder vi dem, at lægge på vores hjemmeside, og evt. sende ud med et nyhedsbrev. 

 

3. Meddelelser fra: 

Formanden orienterede om  

Afdelingsårsmøder 
Ved bowlingens afdelingsmøde var der flot fremmøde – næsten lige så mange som til FSKBH 
repræsentantskabsmøde! Der var på forhånd en fin skriftlig beretning, hvortil Kaj supplerede 
med mundtlig beretning. Det blev en lang aften, idet der var mange ændringsforslag til bowling-
reglementet – flere af dem dog grundet fusionen med LTFI, og der var en ganske livlig debat til 
flere af forslagene. Der var seks genvalg til udvalget og Hanne Lebech – tidligere LTFI – blev ny-
valgt til udvalget. 

Til badmintonafdelingens årsmøde var også pænt fremmøde. Vi fik en fyldig beretning fra for-
mand Mari-Ann. Her blev blandt andet nævnt, at det var tilladt at stille hold på tværs af klubber-
ne. En idé som måske skulle være en mulighed i alle afdelinger. Mari-Ann opfordrede folk til at 
tilmelde sig Firmaidræt Open, men mange ytrede, at de ikke havde set særlig megen reklame for 
det. Vi henviste til FSKBHs nyhedsbrev, og forbundets hjemmeside. 

Også til billard årsmødet var der mødt mange op – der skulle også uddeles mange pokaler. Også 
en fin beretning, hvortil der var lidt debat og kommentarer. De var ganske tilfredse med lokaler-
ne i Grøndals Centret – dog skulle der flyttes nogle tavler og udsugning skulle blive bedre, men 
det var der en løsning på. Vi kan glæde os over, at det er meget billigere end tidligere, og det 
kommer billard spillerne til gode. Der blev valgt tre nye ind i udvalget – imponerende. Det nuvæ-
rende udvalg ønskede seks nye, men tre er da super flot! 

Møde Lyngby-Taarbæk Kommune 
Poul og jeg var til møde med to kultur- og fritidskonsulenter for at drøfte løsningsforslag for at 
virksomheder hjemmehørende i kommunen fremadrettet også kan dyrke sport efter arbejde. Det 
blev aftalt, at vi skulle udarbejde et notat, som de ville medbringe til møde med Folkeoplys-
ningsudvalget. Dog ville de aktiviteter, der kører nu fortsætte uforandret resten af 2014.  
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Facebook kursus 
Jeg deltog ved gratis FB kursus afholdt af Dansk Firmaidrætsforbund. Her deltog også Ib og Lis 
Thustrup. Vi fik et større indblik i FB verdenen, og derudover en liste med gode og mindre gode 
ting ved FSKBHs facebook side. 

Dansk Firmaidrætsforbund 
Udredningen viste, at Dansk Firmaidrætsforbund forvalter de tildelte midler effektivt, og at der er 
stor tilfredshed med firmaidrætten blandt medlemsforeninger og kommuner. Udredningen viste 
også, at Dansk Firmaidrætsforbund varetager en vigtig niche i dansk idræt, der ikke løftes af an-
dre idrætsorganisationer – nemlig den idræt, samt motion og sundhedsfremme, der relaterer sig 
til de danske arbejdspladser.  

Med aftalen forenkles pengestrømmene i dansk idræt, så Anti Doping Danmark, Sport Event 
Denmark og Idrættens Analyseinstitut får deres bevillinger direkte fra Kulturministeriet og ikke 
via idrætsorganisationerne. Hestesporten beskæres med 15 millioner kr. stigende til 30 millioner 
kr. over de næste fire år mens Dansk Firmaidrætsforbund i lighed med DIF og DGI samt øvrige 
organisationer, der modtager udlodningsmidler, årligt skal af med et beløb svarende til ca. 1 % 
af hver organisations nuværende tildeling af udlodningsmidler, til en statslig omstillingspulje, der 
i alt bliver på 12 millioner kroner. For Dansk Firmaidrætsforbund betyder det, at vi årligt skal af 
med et beløb på mellem 300.000-400.000 kr. ud af en samlet årlig bevilling på pt. 40,6 millioner 
kroner. 
 
Næstformanden orienterede om, 

• Ingen meddelelser. 

Økonomiansvarlig orienterede om: 

• Der har været møde med revisionen, og revisionsprotokol med udkast til besvarelse frem-
lægges på næste møde. 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

    KC: I fodboldturneringen er der etableret 2 nye rækker med 8 og 6 nye hold. 
 Der er allerede udgået 6 hold siden oprindelig turneringsstart. 
 Der planlægges kampe for udvalgte hold til efteråret mod DAI. 
 Damerne har spillet mod Lyngby og tabt. 
 Brugerbestyrelsen i VIP går i gang med etablering af ny stor kunstgræsbane på den 

gamle grusbane og Club Danmark Hallen bliver nu renoveret, men dog til andre formål 
end de oprindelige. 

 
    GN: Har været til årsmøde i Atletik, med kun få deltagere. 
 
    ASG: Har deltaget i sit 3. FOU-møde, hvor udvalget har været på en besigtigelsestur til et par 

fritidsfaciliteter. ASG var ked af, at en af idrættens repræsentanter, har meldt afbud til 
2 af 3 indkaldte møder. 

 
Administrationen v/HL 

Vi har modtaget indbydelse til Danmarkssamfundets festdag med fanevagt. 

o Fanebærer Lajla Haasum forespørges. Lajla deltager. 

Administrationen /PM:  
 
Bike & Run 2014: 
 Der er tilmeldt 90 hold pr. dd. Tilmeldingen sluttede med 136 hold 

I øvrigt er der udfærdiget programmer, stævnemateriale. 
Vi har i år 2 målportaler, og der forefindes samaritertjeneste og trafikofficials  ved ar-
rangementet. 
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Friluftsrådet København 

Vi har via Hans Thomsen modtaget indbydelse til Sommerpolitisk møde den 20. august 
2014 
Hans Thomsen har hidtil repræsenteret Firmaidrætten I Friluftsrådet København, men 
ønske ikke længere at være med, da han ikke længere er en del af firmaidrætten. 
 
o Bestyrelsen besluttede, at det principielt er afdelingerne Atletik/Motion og 

Orientering, som har deres interesse i området, hvorfor disse tilskrives om 
deltagelse. 

o PM deltager dog også i dette møde. 
 
ES-Cup i fodbold 2014. 

FSKBH er udpeget til at være værtsforening for ES-Cup i fodbold for erhvervs- og pro-
duktionsskoler i Hovedstadsområdet. 
Arrangementet finder sted fredag den 19. september i Valby idrætspark. 
PM er arrangementsansvarlig for FSKBH. 

 
Infofolder for Firmaidræt StorKøbenhavn 

PM præsenterede en revideret og opdateret infofolder for bestyrelsen. 
o Denne godkendtes til mangfoldiggørelse. 

 
 
4. Sager til beslutning. 

4.1. Evt. skifte af pengeinstitut v/PL og HL. 
 
PL redegjorde for møde med Nordea og de 3 forskellige, der nu foreligger, og foreslog, at vi bliver i 
Danske Bank, men overgår til ”Danske Bank Forening.” 

• Bestyrelsen godkendte forslaget. 

 

4.2 Regelsæt for deltagelse/gaver til personer i klubber v/PM 

• PM bad om at få punktet udsat til næste møde, hvilket bestyrelsen accepterede. 

 

4.3. Etablering af rabataftale/foreningsaftale med Maxim v/PM 

Vi har via Firmaidrætten modtaget tilbud om etablering af en rabataftale/firmaaftale med Maxim om 
energiprodukter til vore medlemmer/medlemsklubber. 

• Bestyrelsen besluttede, at vi tilmelder os aftalen, og at PM meddeles som vores 
kontaktperson. 

 

4.4. Frivillig fredag/DFIF Stortræf v/PM 

Vi har modtaget indbydelse til DFIF Stortræf den 26. – 27. september, hvor vi netop  har aftalt  vo-
res eget ”Frivillig fredag -.arrangement” til fredag den 26. september. 

Bestyrelsen besluttede 

• At indbydelse til Stortræf sendes til afdelingerne, og at fælles betaler udgifterne 
hertil. 

• At bestyrelsen ønsker orientering om evt. deltagelse på næste bestyrelsesmøde. 
Hvorefter en evt. flytning af ”Frivillig Fredag” vurderes. 
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5.Sager til drøftelse. 

5.1  Firmaidræt Open 2015 i København 
Der har ikke været holdt møde i styregruppen siden sidste bestyrelsesmøde. 
 

• MK rykker for en dato for møde med Rødovre kommune 
• PL nævnte, at markedsføringsgruppen har holdt møde i dag, og har aftalt nyt møde 

den 28.7. 
 

5.2.  Samarbejde med kommuner v/JT og PM 
 
Lyngby-Taarbæk kommune. 
Fritidsforvaltningen har i dag meddelt, at man må stoppe for fodbold om aftenen  på Lundtof-
te skole fra sommerferien, af følgende årsager: 

• Protester og klager fra de omkringliggende beboelsesejendomme 
• Herunder megen støj og larm om aftenen. 

          Det er derfor der ikke er anden aktivitet end firmafodbolden om aftenen. 
          Vi kan dog spille foråret færdigt. 
 
          JVP og PLC skal orienteres om ovenstående. 

Enkelte bestyrelsesmedlemmer pegede på andre muligheder som privatbaner, f eks. 
Gymnasiebaner og DTU kunne være en mulighed? 
 
Gladsaxe kommune 
Fritidsforvaltningen har bedt om et møde med Firmaidræt StorKøbenhavn, for fastsættelse af 
retningslinjer for booking af faciliteter. De ønsker, at FSKBHs deltagere er ledere der har be-
slutningskompetence. 
 
Bestyrelsen besluttede, 

• At vi gerne deltager i et møde med kommunens fritidsforvaltning. 
• At vi forinden afholder et internt møde med involverede parter, for at klæde 

mødedeltagerne på så godt som muligt. 
 
 

5.3.  Naturens dag 2014 – søndag den 14. september.  
Vi har via DFIFs foreningsservice modtaget et oplæg til at lave et arrangement på Naturens 
Dag – søndag den 14. september 2014. 
 

• Bestyrelsen henstillede, at materialet sendes til de 2 afdelinger, der især laver 
arrangementer i naturen – Atletik/Motion og Orientering – med anmodning 
om at overveje deres deltagelse. 

 
 

5.4. Facebook v/JT 
JT havde deltaget på facebook-kursus, og var blevet inspireret, bl. a. til: 

• At lægge billeder på facebook for vore arrangementer, og 
• En boostning af Bike & Run Stafetten en gang til. 

Hendes materiale fra kurset overdrages til administrationen til inspiration. 
      

5.5. Fælleshold Jernbanen – DSB i billard. 
Vi har modtaget ansøgning om fælleshold for de 2 klubber i billard. 

• Bestyrelsen ser ikke noget til hinder herfor og godkendte ansøgningen. 
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• Bestyrelsen ønskede, at der bliver udfærdiget nogle regler for deltagerberettigelse - 
fælleshold. 
ASG laver udkast. 

 

5.6. DFIF Salgsafdelingen – kundebesøg 
JT orienterede om salgsafdelingens oplæg til procedurer for kundebesøg i fremtiden. 
 
Administrationen drøfter potentielle emner med firmaidrætskonsulenten og melder ind til 
salgsafdelingen herom. 
 

 

6. Eventuelt 

Bestyrelsen henstillede, at administrationen tilbød at afholde næste regionsmøde hos 
Firmaidræt StorKøbenhavn. 

 

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 
10. juli 2014 

Planlægning af repræsentantskabsmøde 2015 
Drøftelse af initiativer, til evt. at få flere del-
tagere. 

Bestyrelsen Best.møde 
jan 2015  

Udfærdigelse af regler for deltagerberettigel-
se/fælleshold 

ASG Best.møde 
10.juli 2014 

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Fastsat til torsdag den 10. juli 2014 kl. 17.30 på kontoret.  

Referent: PM 
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