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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 9. oktober 2014 kl. 
17.30 på FSKBH’s kontor. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Gitte Nielsen 
(GN), Mari-Ann E Madsen (MEM) og Kim Christiansen (KC), Asger Gaard (ASG), Henrik Lindby (HL) 
og Poul Munk (PM). 
 
Fraværende: John V Petersen (JVP) (afbud), 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. 

MK blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møder. 
a) Bestyrelsesmøde den 11.9.2014 

• JT har - som aftalt på sidste møde – bedt om et møde med Gladsaxe kommune, 
men endnu ikke modtaget nogen tilbagemelding. 

 

3.Meddelelser fra: 

Formanden orienterede om  

Frivillig Fredag 
Frivillig Fredag skal være en markering og anerkendelse af frivillighed, og derfor havde FSKBH for 3. 
gang inviteret Bike & Run hjælpere, udvalg og bestyrelse til aktivitetsdag. En fredag der bød på akti-
viteter som tæppecurling, indendørs boccia, minigolf og billard til stor underholdning for de delta-
gende. Efterfølgende middag og socialt samvær. En fin dag som naturligvis er kommet for at blive. 

• JT takkede arbejdsgruppen for et godt arrangement og for en god sammensætning  af ak-
tiviteter. 

Næstformanden  

• Intet 

Økonomiansvarlig  

• Intet. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

GN: Sportsfiskeri vil lave et spørgeskema.  

o PM sender en fortegnelse over klubber og fiskemedlemmer til ASM 

  Svømning: har fået ny instruktør i vandgymnastik. 

MEM: Badmintonsæsonen er startet op. 
Der er udsendt indbydelser til FSKBH-mesterskaberne 3 søndage i november. 

  Tennis holder årsmøde den 22. oktober – ASG deltager for bestyrelsen 

  KFIU-hallen kører fornuftigt derud af. 

KC: Fodboldafdelingens udvalgte hold har spillet mod DAI og vundet. 
Damerne har tabt til Lyngby 
Herresenior (11-mands) har vundet over Vigerslev. 
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  Udefodboldturneringen er afsluttet 
E & Y vandt både mesterskab og pokalturnering 
13 hold udgået – lavt, heraf er 2 erstattet af nye hold. 
Der har været 25 udvisninger i knap 2000 kampe. 
Turneringen er dog for nedadgående. 

  Afviklet Mix-cup hos LIF med 4 hold tilmeldt. 
Uddelt flyers for julestævnerne (five-a-side og julestævnet). 

  Deltaget i borgermøde om Valby Idrætsparks fremtid og Club Danmark Hallens fremtid 
Den skal renoveres for ca. 70 mio. kr. 
Begge endestykker tages af, og taget forsynes med glas. 
Den skal i fremtiden fortrinsvis bruges til fodbold, håndbold, beachvolley m m. 
Hele området omkring Valby Idrætspark skal bebygges og bruges til erhverv og fritids-
aktiviteter, hvis man kan få solgt parkeringspladser og tomme grunde fra. Der er nem-
lig ingen penge i kommunekassen til at bygge for. 

  ASG har modtaget en henvendelse fra Københavns Idrætsefterskole om Firmaidrættens 
holdning til at bruge en nytænkt hal + kontorfaciliteter. 

o FSKBH vil gerne høre yderligere om projektet, hvilket ASG meddeler sko-
len.  

ASG: Petanque-mesterskaberne er gennemført med deltagelse af 33 par. 

  Der er indkaldt til haludvalgsmøde samtidig med næste bestyrelsesmøde. 

 
Administrationen v/HL 

 Regnskab 3. kvartal forventes udsendt i uge 43. 
 Budgetter er ved at komme ind. Disse må ikke udvise underskud. 

  
Indkøb af container: Foreslog at der indkøbes en 20´ som koster ca. 15.000,- kr. 
HL skal undersøge hos kommunen, om vi må opstille en sådan + forsikringsforhold. 

o Indkøbet bevilget af FSKBHs bestyrelse. KFIU spørges. 

Tæl Skridt: Vi har deltaget i Firmaidrættens Tæl Skridt kampagne med et hold fordelt 
på bestyrelsesmedlemmer og ansatte på kontoret. 

o Hold placering 221 af ca. 1.500 

Bike & Run Roskilde: Lørdag 20/9-14 kl. 10. 

o I alt 31 af 45 hold, og i Mix nr. 18 af 27 hold. 

Extrem Mandehørm i Fredensborg den 12. oktober 
LS + HL + PM deltager som hjælpere. 

 
Administrationen /PM:  
 

Kong Gulerod-konkurrencen er udsendt til samtlige FSKBHs foreninger med nyheds-
brev og lagt på hjemmesiden. 
 
ES-Cup i fodbold 2014 for erhvervsskoler i hovedstadsområdet er afviklet af FSKBH 
på Valby Idrætspark den 19. september. 
Der deltog 49 hold, og vi spillede på 9 baner fra kl. 9.30 – 15.30. 
 
DFIF Region Hovedstaden har indkaldt til møde den 28. oktober 2014 hos FSKBH. 
GN og PM deltager for FSKBH. JT deltager som styrelsesmedlem. 
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Semler Idræt har haft 60 års jubilæum med reception den 3. oktober 2014. 
PM repræsenterede FSKBH med en gavecheck. 
Bike & Run Stafetten 2015. 
Vi drøfter stadig endelig placering i 2015 med dels Københavns Kommune i Valbypar-
ken og dels Rødovre kommune med udgangspunkt derude. 
I 2015 vil prisen blive forhøjet, ligesom markedsføringen i de 4 største byer øges. 
Arrangørtræf afholdes i Nyborg den 15. november – PM deltager. 

  
 Vi har påtaget os et projekt med opbygning/nedtagning af messestande i Forum. 

Projektet kaster et beløb af sig til FSKBH, men det har været en stor opgave, at finde 
hjælpere til projektet. 

 
 
4.Sager til beslutning. 

4.1. Oplæg til kommissorium for arbejdsgruppe om ansvars- og kompetencefordeling samt 
økonomi. 
 
HL og PM havde udarbejdet og forelagt et oplæg til kommissorium for arbejdsgruppen. 

Bestyrelsen besluttede 

• At arbejdsgruppen også skal kigge på fællesomkostninger i udvalgene 

• At forslag skal fremlægges inden sommerferien 2015. 

o Kommissoriet tilrettes af kontoret. 

• Projektet forelægges på fælles budgetmøde, også med henblik på udpegning af af-
delingsrepræsentanter til udvalget. 

 

4.2 Regler for deltagerberettigelse/fælleshold 

ASG havde udarbejdet og forelagt forslag til regler for deltagerberettigelse af fælleshold. 

Bestyrelsen besluttede  

• At godkende oplægget, og at det skal indarbejdes i turneringsreglementerne. 

• At afdelingsudvalgene skal orienteres herom. HL foranlediger. 
 

5.3.Indstilling af kandidat til Friluftsrådet 

PM fremlagde et notat med indstilling af en kandidat til Friluftsrådet. 

Bestyrelsen besluttede: 

• At Firmaidrættens medlemskab i den lokale afdeling omplaceres til Kreds Storkø-
benhavn Nord. 

o At Leif Slangerup fra Atletik og Motionsafdelingen indstilles som FSKBHs repræsen-
tant. 

o At PM foranlediger indstillingen gennemført som erstatning for Hans Thomsen. 

 

5.Sager til drøftelse. 

5.1. Integrationen LTFI/FSKBH efter fusionen v/JT. 
• Hvad mener vi om integrationen af de to foreninger? Er den lykkedes? 
• Skal vi hjælpe den yderligere på vej med uddannelse i f. eks. lederudvikling eller teambuil-

ding? 
 

JT orienterede om hendes syn på sagen. 
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Der var enighed om, 

• At vi bør gøre et eller andet, for at få bragt udvalgsmedlemmerne ind i et fællesskab, el-
lers taber vi fusionen på gulvet. 

• Det er opfattelsen, at fusionen endnu ikke er kommet ud af bestyrelseslokalet. 
• Det blev foreslået, at lave nogle fællesmøder for udvalgsmedlemmerne. 

 
     Bestyrelsen var enige om, 

• At indkalde de berørte udvalg i begyndelsen af 2015 til nogle fællesmøder. 
(Det drejer sig om bowling, fodbold, badmionton, gokart og skydning) 
 

5.2.Strategi 2018 for forbundet – Inddragelse af foreninger v/JT 
• Arbejdet med strategi 2018 skal nu i gang, og her vil alle foreninger også blive 

inddraget, med bl. a: 
o Besvarelse af spørgeskemaer inden 1.12.2014 
o Deltagelse i visionsmøde, sammen med styrelse og den centrale le-

delse i januar 2015. 
              
         Regionsmødet senere på måneden orienteres herom. 

• Når spørgeskemaerne kommer, udsendes disse til bestyrelsesmedlem-
merne til enkeltvis besvarelse forud for næste bestyrtelsesmøde, hvor 
der vil ske en samlet behandling og forslag til besvarelse.      

 
 

5.2. Firmaidræt Open 2015 i Rødovre 
JT orienterede om det netop afholdte møde i eftermiddag i styregruppen, herunder at mar- 
kedsføringsgruppen har udarbejdet forskellige sponsorpakker, som man vil søge solgt. 
 
Der udarbejdes nu et spørgeskema, som udsendes til berørte afdelinger til udfærdigelse med 
henblik på en drøftelse på det fælles budgetmøde til brug for endelig budgetlægning. 
 
 
 

6.Eventuelt 

o Intet. 

 

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

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

Bestyrelsen Best.møde 
jan 2015  

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Fastsat til torsdag den 6. november 2014 kl. 17.30 på konto-
ret.  

Referent: PM 

 

 

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

