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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 6. november 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), John V Petersen (JVP), Preben L Christensen (PLC). Henrik Lindby 
(HL) og Poul Munk (PM). 
 
Fraværende: Kim Christiansen (KC) og Asger Gaard (ASG), 
 
JT bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn. 

 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

Dagsorden blev godkendt. 

PL blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møder. 
• Bestyrelsesmøde den 9.10.2014 

o JT har nu aftalt møde med Gladsaxe kommune den 19.11.2014 kl. 10.00. MK 
deltager også. 

o Der holdes møde med KIES om nybygning evt. 27.11.2014 kl. 16.00 

o Der skal afholdes møde med de afdelinger, hvori der indgår deltagere fra det 
hidtidige LTFI i januar 2015 

 

3.Meddelelser: 

Formanden orienterede om  

Afdelingsårsmøder 
Deltog ved gokart årsmødet, som foregik på Roskilde Racing Center – meget fornuftigt lagt lige ef-
ter et gokartløb, og derved lidt flere deltagere end ’kun’ udvalget. Gokart havde et stykke tid forin-
den sendt spørgeskemaer ud til alle deres klubber for at få en status på: Hvad er godt, hvordan kan 
vi blive bedre, hvilke løb vil I have osv. Der var flot besvarelsesprocent, og dermed havde udvalget 
også godt materiale at arbejde videre ud fra. En enkelt trådte ud af udvalget, men der er fundet en 
erstatning. Økonomisk balancerer regnskabet omkring et 0. Afdelingen takkede også for en god ser-
vice fra kontoret. 

Sportsfiskerafdelingen havde indkaldt til årsmøde, men desværre var det kun formanden for afde-
lingen Allan, Gitte fra bestyrelsen og jeg selv, som deltog. Allan pointerede endnu en gang, at det 
ville være godt, hvis man skulle tilmelde sig årsmødet. Han kører langt for ingenting! Os som var 
mødt op fik dog en god snak om, hvordan det gik, og her ønskede udvalget også at udsende spørge-
skemaer til klubberne for at vejre stemningen. Det blev aftalt, at Allan udfærdigede spørgeskema, 
som Gitte efterfølgende ville gennemgå. Også her må man sige, at økonomien balancerer, idet der 
er budgetteret med et overskud på kr. 37,-. 

Petanque havde også inviteret til årsmøde, og her var pænt fremmøde. Det er et velfungerende 
udvalg. De har stor deltagelse til deres stævner. Der var et par enkelte forslag fra udvalget, som 
blev enstemmigt vedtaget. Udvalget glæder sig til FO2015, og de skulle meget snart ud og besigtige 
banerne i Rødovre. Økonomien her viste et budgetteret underskud på kr. 38,-. 

Møde med skytteudvalget 
Idet der var indkaldt til ekstraordinært årsmøde i skytteafdelingen med det ene punkt på dagsorden 
om afdelingen skulle nedlægges eller ej, havde vi indkaldt til møde med repræsentanter fra FSKBH 
bestyrelse og repræsentanter fra skytteudvalget for at få afklaret, hvordan det var opstået. Et møde 
hvor vi blev informeret om, hvad der var årsag til indkaldelsen, men at udvalget nok mente, de ville 
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forblive som afdeling. Udvalget havde udarbejdet en liste med fordele/ulemper ved at være medlem 
af FSKBH skytteafdeling, som også var udsendt til klubberne. 

Det ekstraordinære årsmøde i skytteafdelingen var meget flot besøgt. Ole bød velkommen og 
forklarede kort, hvorfor der var blevet indkaldt og gennemgik fordele/ulemper listen. Der var lidt 
debat, og nogle påpegede, at de synes, det var storm i et glas vand at indkalde til møde med det 
ene punkt at nedlægge afdelingen – det havde de ikke set komme! Afstemningen viste da også, at 
21 var imod nedlæggelse og 1 hverken for eller imod, så skytteafdelingen består heldigvis endnu, og 
man må sige, at der nu er ’rent bord’, og udvalget arbejder videre derfra. 

Næstformanden  

• Intet 

Økonomiansvarlig  

Kommenterede den omdelte regnskabsoversigt for perioden 1.1. – 30.9.2014. 

• Et enkelt spørgsmål blev besvaret. 

PL rejste spørgsmålet om placering af overskud til afdelingernes disposition. 

• Kontoret undersøger, hvilke aftaler der er indgået ved fusionen mellem KFIU og 
FKBU. 

o Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at FSKBH på sigt kun bør have en 
pengekasse. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

MK: Fodboldafdelingens årsmøde finder sted den 10.11 hos O-Learys, i øvrigt for sidste 
gang, da forretningen lukker med årets udgang. 

  Til Fiva-a-side den 22.11. er tilmeldt 18 hold. 

  Til juleindefodbold i Rødovrehallen er tilmeldt 20 hold. 

MEM: Badminton afvikler FSKBH-mesterskaber 3 lørdage i november – sløj tilmelding. 

  Tennis søger penge til renovering af banerne. 

  Og så har der været indbrud på kontoret, dog uden noget væsentligt er stjålet. 

PLC: Badmintonturneringen i nord gennemføres efter planen. 

JVP: Undersøger brugen af hal til volleyball i Rudersdal. 

GN: har sammen med PM arrangeret og deltaget i DFIF Regionsmøde for Hovedstadsregio-
nen, hvor de væsentligste  punkter til drøftelse var: 

 DFIF Strategi 2018 
Foreningernes samarbejde med Landskredsen 
Præsentation af ”Hjælpende hænder” fra forbundet 

 
Administrationen v/HL 

Inkasso – Det har ikke været muligt for advokatfirmaet at inddrive BKS bygs gæld. 
 
Flemming 35 timer - Flemming har ønsket at går på 35 timer. Dette er bevilliget pr. 1.11.14. 

Nytårskur - Skal dette afholdes? Dato 16.1.2015? Booking af unionslokaler? 

• Bestyrelsen enig. Kontoret booker og arrangerer som tidligere år. 
Konkurrenceudvalg MK og KC samt ASG for banko 
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Indbrud - Onsdag 15. oktober i hallen og på kontoret. 

Retningslinjer FSKBH - Har været gennem referater og lavet en sammenfatning af beslutningerne, 
som videregives til  bearbejdelse i arbejdsgruppe, som nedsættes til at kigge på økonomi og fælles 
retningslinjer. 

Skattefri godtgørelse  - Udsender skriv om dette senest i starten af næste uge. 

LTFI Regnskab - er lagt over i FSKBH regnskabet pr 30/9-14, dog mangler aktier.  

Julegaver - Skal dette indkøbes i år. 

• Ja, der købes og gives julegaver som tidligere år. 

 
Administrationen /PM:  
 
Vi har modtaget indbydelse til DFIF Landsdel Øst møde den 20. november i Køge. FSKBH kan møde 
med indtil 4 repræsentanter. 
 

• JVP tilmeldes og ASG spørges. Kontoret foranlediger. 
 
Vi har forestået et projekt vedrørende opsætning /nedtagning af messestande i Forum i dagene 15. 
– 19. oktober. Det var hårdt arbejde med lange tjenester. 
 

• Projektet gav et pænt bidrag til FSKBH. 
• Projektet skal dog justeres med flere personer, hvis vi skal gentage successen. 

 
Vi har også modtaget indbydelse til fødselsdagsreception for Peder Bisgaard – 60 år, den 29. no-
vember 2014 i Hillerød.. 
 

• FSKBH giver 600 kr. til en i anledningen oprettet rejsekonto. 
• FSKBH repræsenteres af HL og PM. ASG spørges. 

 
Bike & Run 2015. 
Rødovre kommune har tilbudt sig som samarbejdspartner for Bike & Run 2015. 
I den anledning har vi (MK, HL og PM) holdt møde med repræsentanter for kommunen i dag den 
6.11. 
 
På baggrund af de positive drøftelser og den positive indstilling fra kommunens repræsentanter, an-
befales, at bestyrelsen giver sin accept til at arrangementet i 2015 udbydes med udgangspunkt fra 
Rødovre Hallerne. 
 

• Bestyrelsen tilsluttede sig, at arrangementet flyttes til Rødovre i 2015. Detail-
spørgsmål drøftes mellem den kommende styregruppe og kommunens repræsen-
tanter. 

 
4.Sager til beslutning. 

4.1. Firmaidrættens Strategi 2018. 
Bestyrelsens medlemmer havde fået et spørgeskema udsendt til individuel besvarelse, og på 
baggrund heraf drøftedes og besluttedes en fælles besvarelse af foreningsskema til indsendelse 
til Firmaidrætten. 
 

o Bestyrelsen drøftede og besluttede FSKBHs fælles besvarelse. HL foranlediger 
indtastet og afsendt. 
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4.2 Hvem skal kåres som årets Idrætsforening i København 2014, samt udpegning af re- 
præsentant til dommerkomiteen. 

Bestyrelsen besluttede, 

• At opslag om indstilling af forening udsendes med nyhedsbrev til vore klubber. PM 
foranlediger. 

• Bestyrelsen drøftede et muligt emne. MK arbejder videre hermed. 

• At JT udpegedes til FSKBHs repræsentant i dommerkomiteen. PM foretager indstil-
ling til kommunen. 

 

5.Sager til drøftelse. 

5.1. Drøftelse af modtagne afdelingsbudgetforslag. 
De indtil nu modtagne budgetforslag drøftedes. 
 

• Forslagene drøftes på det kommende fælles budgetmøde med afdelingerne, og 
overgives herefter til den nedsatte økonomigruppe til vurdering med henblik på at 
komme med en indstilling til bestyrelsen. 

 
 

5.2. Firmaidræt Open 2015 i Rødovre 
Der har ikke været afholdt møde i styregruppen siden sidste bestyrelsesmøde. 

 
PM orienterede om, at der var aftalt møde med Rødovre kommune til afholdelse inden årsskiftet, 
ligesom der på næste møde skal træffes beslutning om, hvilke idrætsgrene der skal med på pro-
grammet. 
 
HL nævnte, at der åbenbart er nogle udfordringer i bowling, hvorfor der er aftalt møde den 11. no-
vember mellem udvalget og repræsentanter for Firmaidrætten. MK deltager for styregruppen. 

 
 

6.Eventuelt 

JT har drøftet firmaidrættens deltagelse i regionskonference på Kollekolle den 22.11.2014 med Pe-
der Bisgaard. Firmaidrætten deltager fortrinsvis kun, når der er interessante emner for firmaidrætten 
på programmet. 

Bestyrelsesmødet den 12. februar 2015 er rykket frem til afholdelse mandag den 2. februar 
2015 kl. 17.30. 

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 11. december 2014 kl. 17.30 på konto-
ret.  

Referent: PM 

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

