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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. januar 2015 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), Kim Christiansen (KC), Asger Gaard (ASG), 
Preben L Christensen (PLC) og Poul Munk (PM). 
 
Fraværende: Henrik Lindby (HL) (ferie) 
 
JT bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn. 

 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

Dagsorden blev godkendt. 

JVP blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møder. 
• Bestyrelsesmøde den 11.12.2014 

o Intet 

 

3.Meddelelser: 

Formanden orienterede om  
Møde Rødovre Kommune FO 2015 
Vi har afholdt møde med repræsentanter fra Rødovre Kommune om indgåelse af formel samarbejds-
aftale. Vi fik placeret alle aktiviteter i området, Valhøj skole er reserveret med 18 klasselokaler, vi 
gennemgik muligheder for opsætning af bespisningsvogne, opsætning af reklamebannere, skiltning 
og aftenfest. Der bliver aftalt møde med de enkelte forpagtere omkring forplejning på anlæggene og 
til aftenfest. 

Årets Idrætsforening i Københavns Kommune 
Jeg deltog sammen med en repræsentant fra henholdsvis DIF og DGI samt kulturborgmester Carl 
Christian Ebbesen og yderligere repræsentanter fra Enhedslisten, Venstre og Liberal Alliance til kå-
ring af årets idrætsforening. 30 foreninger var indstillet, så der var et bredt udvalg. Jeg havde – på 
vegne af FSKBH – udpeget en favorit – KIFU som var en idrætsforening for udviklingshæmmede. 
Den har eksisteret i 24 år og tilbyder 9 idrætter. Jeg begrundede mit valg med, at KIFU var atypisk 
og da FSKBH ikke kan tilbyde aktiviteter til denne målgruppe, var det positivt, at andre gjorde et 
stort stykke arbejde for dem. Det endte med, at KIFU blev udpeget som årets idrætsforening. 

 

Næstformanden  

• Intet 

Økonomiansvarlig  

• Orienterede om, at 1. møde i arbejdsgruppe vedrørende fremtidig økonomi holder sit første 
møde den 26. januar 2015. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

GN: Deltager i møde med Team Bade den 21. januar, som er indkaldt fordi det kniber med 
at opfylde kravene til deltagere i de enkelte timetildelinger. 

 
 
KC: Julestævne i indefodbold havde deltagelse af 50 hold – flot. 
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 Indefodboldturneringen er næsten halveret, hvilket er en katastrofe. 
 Faldet fra 83 hold i 2014 til 51 hold i år, heraf kun 19 i HS. 

Der forventes ikke mange deltagende fodboldhold fra os ved FO på Mors. 
 

MEM: Der bliver 6 hold til badmintonministævne i januar – 3 hold i A- og 3 i B-rækken. 

PLC: Der holdes snarest et møde med henblik på at finde ud af, om vi kan arrangere multi-
motion til sommer. 

Administrationen v/HL 

• Intet 
 
Administrationen /PM:  
 

• ES-CUP i indefodbold for Erhvervs- og produktionsskoler i Hovedstadsområdet arrange-
res fredag den 20. februar 2015 på 2 baner i Valbyhallerne. 

 
• Bike & Run 2015 har holdt møde med Rødovre kommune, hvor mange praktiske ting blev 

bragt på plads 
Den nye styregruppe holder sit første møde den 22. januar 2015. 

 
• Gladsaxe kommune har udsendt meddelelse til foreningerne om at  

Indsende ansøgning om udendørsfaciliteter inden 15. januar 
Indsende ansøgning om indendørsfaciliteter inden 1. marts. 
Fortsat arbejde med at få de deltagende klubber godkendt i forbindelse med Folkeop-
lysningsloven, for at få gratis faciliteter. 

 
 
4.Sager til beslutning. 

4.1. Ansøgning om værtsskab for ES Cup Høvdingebold 2015. 
PM havde udarbejdet et oplæg om afholdelse og ansøgning om værtsskab for arrangementet. 
 
Bestyrelsen besluttede, 

• At FSKBH søger om værtsskabet på de anførte betingelser. 
• At arrangementet holdes i givet fald den 20. marts i Valbyhallen 

o PM er arrangementsansvarlig. 
 
 

4.2 Tilbud på forbedret vandingsanlæg til tennisbanerne. 

Tennisafdelingen havde efter ønske fra bestyrelsen fremskaffet et fornyet tilbud på etablering 
af et forbedret vandingsanlæg, som lød på 75.000 kr. excl. Moms. 

• Bestyrelsen godkendte tilbuddet og bevilgede det fulde beløb, fra en hensat pul-
je. 

o MEM orienterer afdelingen. 

 

5.Sager til drøftelse. 

5.1. Fællesmøde for fusionerede udvalg i marts v/JT 
JT orienterede om, at hun først holder møde med Sannie den 20. januar, hvorfor yderligere til-
bagemelding først vil foreligge til næste bestyrelsesmøde. 

 
 
 
 

5.2. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 30. april 2015. 
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Det blev fastslået, at repræsentantskabsmødet afholdes den 30. april 2015 i LOEN på Rødovre-
gård, Rødovre som de tidligere år. 
 
Selve repræsentantskabsmødet starter kl 18.00, og afsluttes med efterfølgende spisning ca. kl. 
20.00 
 

• Kontoret booker faciliteter og undersøger mulighederne for levering af mad. 
        

PM fremlagde endvidere udkast til opgave- og tidsplan for planlægning af repræsentant-
skabsmødet. 
 
Denne blev gennemgået og besluttet (vedhæftet til bestyrelsen), herunder: 
• At medlemsmøde for enkeltmedlemmer afholdes torsdag den 26. februar 2015 

kl. 17.00 på FSKBH’s kontor. 
 

Endelig blev valglisten gennemgået, og de afgående bestyrelsesmedlemmer tilkende-
gav, at de alle var villige til genvalg. 
 
Det blev også bemærket, at suppleantposterne ophører, med virkning fra repræsentant-
skabsmødet. 
 
• Kontoret undersøger enkelte udestående spørgsmål. 

 
 
5.3.Nytårskuren den 16.1.2015. 
      PM orienterede om antal forventede deltagere m m. 
 

• De sidste manglende tilbagemeldinger rykkes for svar.  
       
 
5.4. Firmaidræt Open 2015 i Rødovre 
 

JT orienterede om mødet med Rødovre kommune, og at næste styregruppemøde er den 15. ja-
nuar 2015. 

 
PM sender modtagne kontrakter for faciliteter til PL og LP, til brug for udarbejdelse af budget og 
fastlæggelse af deltagergebyr for de pågældende idrætsgrene. 

 
 

6.Eventuelt 

KC vil forsøge at finde ressourcer til omdeling af infomateriale og flyers til de mange virksomhe-
der specielt i det sydlige Hvidovre, og måske i andre industriområder. 

 

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

   

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Fastsat til torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.30 på kontoret.  

Referent: PM 

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

