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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 12. marts 2015 kl. 
17.30 på FSKBH’s kontor. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Mari-Ann E 
Madsen (MEM), John V Petersen (JVP), Gitte Nielsen (GN), Kim Christiansen (KC), Asger Gaard 
(ASG), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM). 
 
Fraværende: Preben L Christensen (PLC) (andet møde) 
 
JT bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn. 

 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

Dagsorden blev godkendt. 

GN blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møder. 
• Bestyrelsesmøde den 2.2.2015 

o HL oplyste, at Lajla Haasum ikke kunne deltage i Danmark Samfundets generalforsam-
ling, og at FSKBH derfor ikke var repræsenteret. 

 

3.Meddelelser: 

Formanden orienterede om  
 
25-års jubilæum generalsekretær Jan Steffensen - Dansk Firmaidrætsforbund 
Deltog på vegne af FSKBH ved Jans reception. Et fint arrangement med mange gode taler.  

Ambassadørarrangement Firmaidræt Open  
FSKBH var vært ved et arrangement for de større virksomheder i vores forening. Vi ville gerne, at de 
fik et godt kendskab til Firmaidræt Open, som de efterfølgende skulle videreformidle til deres kolle-
ger. Derudover blev de præsenteret for salgschef Pernille Aude fra Dansk Firmaidrætsforbund. Det 
var en god – men også lidt presset lørdag eftermiddag – hvor det var rart at få sat ’hoveder’ på hin-
anden – et rigtigt fint arrangement. 

Næstformanden  

• Intet 

Økonomiansvarlig  

• Der har været afholdt endnu et møde i økonomiudvalget, hvor man har drøftet, 

o Kompetencefordeling mellem udvalg og bestyrelse. 

o Forslag til kontingentforhøjelse fra 2016. 
PL og HL laver beslutningsoplæg til næste bestyrelsesmøde 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

GN: Sportsfiskerafdelingen har fine tilmeldingstal til sine fisketure. 
 
 Svømmeafdelingen laver åbent arrangement. 

I øvrigt har man fået samme tider til næste sæson. 
Afholder årsmøde den 15. april. 
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KC: Deltaget i brugerbestyrelsesmøde den 19. februar – Team SV 
 

 Budget/regnskab viste et mindre overskud for 2014 for SV Teamet 
 Der kan bruges 184.000 kr. til mindre forbedringer på anlæg i 2015. 
 KFF skal have ny overordnet chef for alle anlæg 
 Mange baner bruges ikke af forskellige årsager. 

 
Deltaget i møde i Idrætshuset 4. marts – Team Østerbro om, 
 

 Afskedigelse af 2 medarbejdere fra Idrætshuset, hvilket betyder 
o At alt står åbent efter 15.30, og der er ingen vagter. 
o Brugerne er derfor bange for hærværk m v, og det bliver dyrere. 

 

Til fodboldturneringen er der nu tilmeldt  
117 hold i senior-rækkerne og  
28 hold i oldboys-rækkerne. 

Til Firmaidræt Open på Mors er der fra os tilmeldt 3 firmaer i fodbold. 

MEM: Badmintonsæsonen er ved at nå sin afslutning, men der er mange udsatte kampe, som 
skal afvikles her til sidst. 

 Miniturneringen blev gennemført med 8 hold. 

 Tennis får mange kontingentpenge ind, men der bruges også mange penge til vedlige-
holdelse af banerne. 

 Forsikringssag: Taget på hallen skal repareres efter stormskade, men der er udfordrin-
ger med materiel til brug herfor. 

ASG: Skal på seminar med FOU-udvalget omkring budgetbehandling. 

 Har været til indvielse af Sundbyøsterhal 2. 

 Enighed om, at Sundbyhallen meldes fra til indefodbold i forbindelse med halfordeling 
2015-16. 

JVP: Gokart: Carsten Sparholt er indstillet på at fortsætte som afdelingsformand. 

 Fodbold Nord: Der er tilmeldt 7 hold, og spillestedet bliver formentlig Skovlyskolen i 
Rudersdal. 

 

Administrationen v/HL 

Takkemail fra Jan Steffensen er modtaget 

Revisionsprotokol fra revision den 19. februar, blev fremlagt med forslag til besvarelse. 

 Besvarelsen godkendt med en enkelt rettelse. 

Schools on the run: Arrangement afholdes i Valby den 30. September. 
PM + HL holdt møde med arrangørerne 25/2 + HL deltog i møde 6/3. 
Der forventes 3.000 – 5.000 elever at deltage. 
Fra kl. 8 – 10 er der aktiviteter, hvor vi kan stå for en eller flere discipliner, kl. 11.00 motionsløb + 
musik (koncert), præmier og godibags. Evt. omkostninger i forbindelse med aktivering står  vi selv 
for. 

 Enighed om, at vi ikke har ressourcer til at deltage i år, på grund af bl. a. 
FO 2015 også i september. 
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Vores nye erhvervssundhed: 
Annonce i tillæg til børsen 29/4. Pris for annoncer fra 13.625,- inkl. moms. 

 Enighed om ikke at deltage med en annonce. 

 
Administrationen /PM:  
 

• ES-CUP i indefodbold for Erhvervs- og produktionsskoler i Hovedstadsområdet blev ar-
rangeres fredag den 20. februar 2015 på 2 baner i Valbyhallerne, med deltagelse af 30 dren-
gehold og 4 pigehold. 

o Et rigtig godt stævne, som også giver et mindre overskud. 
 

• Bike & Run 2015  
Styregruppen holder sit næste møde den 19. marts. 
Der er d.d. tilmeldt 22 hold, heraf 18 fra Rødovre kommune. 
GN tilmeldte hele svømmebestyrelsen som hjælpere til arrangementet. 

 
• Årsindberetning for 2014. 

DGI Storkøbenhavn har via DFIF rettet henvendelse til os, om de klubber som også har skyd-
ning på programmet, og som derigennem er medlem af DGI. De ønsker, at alle klubbens 
medlemmer også indberettes til dem, medmindre skytteafdelingen er en selvstændig afdeling 
med egen kontingent. 

o Vi har opfordret klubberne til at få forholdet bragt i orden. 
 

• Senioridrætsudvalget har holdt møde den 10. marts, hvor det blev oplyst, at man aktiverer 
ca. 50 seniorer om ugen i badminton, svømning, stavgang og billard. 
Udvalget indstiller til bestyrelsen, at man får lov til at arbejde videre som et ad hoc-udvalg, 
og at økonomien er neutral. 

o Bestyrelsen billigede dette. 
 

• ES-Cup i Høvdingebold den 20. marts er aflyst, på grund af for få tilmeldte hold (kun 5), og 
bookede banetimer er afmeldt. 
 
 

4.Sager til beslutning. 

4.1. DFIF Formandsmøde 18. – 19. april i Nyborg 
o JT, MK og PLC deltager i kraft af deres funktioner i Firmaidrætten. 

 FSKBH repræsenteres af. John V Petersen, Kim Christiansen og Gitte 
Nielsen 

 PM foranlediger dem tilmeldt. 
 
 

4.2 Møde i DFIF Region Hovedstaden i Køge den 17. marts. 

• Bestyrelsen besluttede, at Gitte Nielsen og Poul Munk deltager for FSKBH. 

• PM foranlediger dem tilmeldt. 

 

4.3. a) Idrættens Dag i Gladsaxe, søndag den 7. juni 2015. 

       FSKBH vil godt vise sin interesse, for også at være til stede i Gladsaxe kommune, så 

• PM tilmelder 1 person til infomødet. 

• På efterfølgende forespørgsel var PLC parat til at deltage i infomøde den 17. marts 
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 b) Gladsaxedagen, lørdag den 22. august 2015. 

      FSKBH vil også her godt vise, at vi i den forbindelse vil være til stede i Gladsaxe kommune. 

• Det overvejes, at tilmelde en person til infomøde den 16. april. 

 

4.4. Ansøgningen fra svømmeafdelingen om indkøb af bolde til vandaerobic. 

• Bestyrelsen godkendte, at indkøbet foretages af afdelingen selv. 

• I øvrigt var bestyrelsen af opfattelsen, at det ligger under en bagatelgrænse, som 
ikke bør behandles i bestyrelsen. 

 

5.Sager til drøftelse. 

5.1. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 30. april 2015. 
 PM orienterede om, at der er indkaldt til repræsentantskabsmøde, og at møde for en-

keltmedlemmer blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. 
 Gæster skal indbydes 
 JT arbejder med udfærdigelse af beretning, og har indhentet bidrag fra forskellig side. 

 
    
5.2. Firmaidræt Open 2015 i Rødovre 
 

JT orienterede om MTB, hvor 2 fra Roskilde vil indgå i arrangementsgruppen, men at der så 
skal findes hjælpere til selve arrangementet. Vi har modtaget godkendelse fra Naturstyrelsen, 
til at køre MTB i Boserup Skovene v/Roskilde. 
 
Der holdes møde med de aktivitetsansvarlige den 9. april i Rødovre hallerne. 

 
 

 
6.Eventuelt 

 Intet 

 

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

   

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Fastsat til torsdag den 9. april 2015 kl. 19.00 i mødelokalet 
v/sportscafeen i Rødovre Hallen.  

Referent: PM 

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

