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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 28. maj 2015  
kl. 19.00 i Rødovrehallen. 
 
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), Henrik Lindby 
(HL) og Poul Munk (PM). 
 
JT bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn. 

 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

Dagsorden blev godkendt. 

MEM blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møde. 
• Intet 

 

3.Meddelelser: 

Formanden orienterede om  
 
Bowling årsmøde 
Deltog ved bowling årsmødet hvor der som sædvanligt var pænt fremmøde, og livlige debatter. Da 
der gennem nogle år har været faldende deltagere var der forslag om, at ægtefælle/samlever og 
hjemmeboende børn mellem 16-21 år også skulle have mulighed for deltagelse. Dette blev vedtaget 
med stort flertal. Hanne Lebech ønskede at udtræde af udvalget, og i stedet blev John Petersen valgt 
ind. Derudover var der genvalg til formand Kaj Wieczorek og yderligere fire bestyrelsesmedlemmer. 

FSKBH repræsentantskabsmøde 
Vi prøvede som noget nyt at invitere til kl. 18 med efterfølgende spisning – stegt flæsk og persille-
sovs. Til trods for at dagen var valgt lidt uheldigt – dagen før Store Bededag – var der ganske pænt 
fremmøde. Det var et stille og roligt møde uden de store kommentarer. Jeg tænker, at vi må tage 
det som, at vores klubber er tilfredse med det arbejde bestyrelse og udvalg udfører.  

Billard årsmøde 
Ved dette års billard årsmøde skulle vælges ny formand. Om det var årsagen til det meget lille 
fremmøde skal være usagt, men det lykkedes dog at finde en ny. Thorbjørn fra udvalget blev valgt 
som ny formand og den tidligere formand Christian Jensen blev valgt som bestyrelsesmedlem. Yder-
ligere to medlemmer blev genvalgt. Derudover var en udtrådt af bestyrelsen, men man mente, at 
kunne klare sig med de nuværende medlemmer. Derudover var der forslag om, at klubber kan slå 
sig samme og danne et eller flere hold. Dette for at få flere deltagere, hvor der desværre også er 
nedgang, og det blev enstemmigt vedtaget. 

 

Næstformanden 

Omtalte 2 annoncer i DBU Københavns blad for Bike & Run den 15.6.2015 og Firmaidræt Open den 
12.-13. september 2015. 

 

Økonomiansvarlig  

• Intet under dette punkt. 
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Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

GN: Har været til årsmøde i atletik, med 4 deltagere. 
 Udvalget fortsætter. 

 Har været til årsmøde i dart med 11 deltagere. 
 Udvalget frygter for fremtiden, med færre og færre deltagere. 
 Der har været årsmøde i Svømmeafdelingen, med bestyrelse og 3 deltagere. 

 Frankrigsgade lukker, og medlemmerne henvises til de andre haller. 
 Svømmeafdelingen er bekymrede over Københavns kommunes forslag om be-

taling for haltimer, idet det i givet fald vil give en meromkostning på ca. 
15.000 kr. pr. sæson for afdelingen. 

 
KC: Fodbold har lavet en ny seniorrække = ”L” 
 Der er i øvrigt mange afbud og trækning af hold fra turneringen.  
  
 Fra brugerbestyrelsen i Valby Idrætspark orienteredes om: 

 Steen Rasmussen er ikke længere øverste lokalleder. 
 Signa Jarvad, Kultur Valby bliver ny leder af hele SV-teamet. 
 Et område øst for ny Valbyhal er solgt fra til Bauhaus og andre områder til 

ungdomsboliger, ligesom der måske skal bygges en beachvolleyhal, som også 
giver færre parkeringspladser i området. 

 Valby Boldklub, som ligger ved gammelt Grønttorv, flyttes evt. til Valby Id-
rætspark. Hvis det sker, vil det betyde en bane mindre til bl. a. FSKBH. 

 
MEM: Der har været afholdt årsmøde i badmintonafdelingen, med 18 deltagere. 

Antal tilmeldte hold til ny turnering, må forventes at være nedadgående. 

 KFIU-hallen har fået nyt vandingsanlæg på tennisbanerne. 

 Tennisafdelingen må dog søge FSKBH-bestyrelsen om en tillægsbevilling, på 
grund af fordyrende arbejder. 

JVP: Har været til årsmøde i skydning, hvor specielt ”Krudthuset” og økonomien heri blev 
drøftet. 

 Der var genvalg over hele linjen. 

Har været til årsmøde i bordtennis, med 16 deltagere. 

 Også her er antallet af deltager for nedadgående. 
 

Administrationen v/HL 

 DFIF kursus om stævneprogram hos FSKBH den 10. juni. 
Pt. Tilmeldt 6 deltagere – håber på endnu flere. 

 Møde med skytterne var aftalt til den 20. maj, men blev aflyst af Carsten Bønnelykke på 
dagen. Der forsøges at finde en ny dato. 

 Fra 1.6.2015 kommer Baunehøj Hallen, Club Danmark Hallen, Valbyhallen, Valby Idrætspark 
og baner ved FC Rikken under Kultur Valby 

Administrationen /PM:  
 

• Bike & Run 2015  
Der er d.d. tilmeldt 78 hold, heraf 28 fra Rødovre kommune. 
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• Floorball 
HL og PM har aftalt et samarbejde med Hvidovre Floorball Club, om i fællesskab at lave et 
introduktionsstævne den 14. november i Avedøre Idrætscenter 

o Floorballklubben står for det praktiske og tekniske i forbindelse med stævnet og FSKBH 
står for markedsføringen. Økonomien er aftalt til 50/50. 

 
 ES Cup udefodbold 

Vi arrangerer dette stævne fredag den 25. september i Valby Idrætspark 
o PM er projektleder 

 
 Rollemodelforeninger 

FSKBH deltager med 3 (JVP, MEM og PM) i et info-møde, den 20.6. om, hvad det vil indebæ-
re, at vi lader os indgå som rollemodelforening i DFIF. 

           
 

4.Sager til beslutning. 

4.1. Ændringer/godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen 
PM fremlagde Forretningsorden med forslag til et par mindre justeringer, bl a i anledning af 
at suppleanter til bestyrelsen ikke længere eksisterer. 
 
Rettelserne godkendtes.  
 
Herudover besluttedes justeringer i bestyrelsesmedlemmerne kontaktpersoner til afdelinger-
ne, således: 

 KC får også håndbold 
 GN får også billard 
 JVP får også petanque  

 

4.2 Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for 2015 og frem til repræsentantskabsmødet i april  
      2016  

      Bestyrelsesmøderne besluttedes således: 

 Torsdag den 25. juni, kl. 17.30 på kontoret m/sommerafslutning 

 Torsdag den 13. august kl. 17.30 på kontoret 

 Mandag den 7. september kl. 17.30 på kontoret 

 Torsdag den 8. oktober kl. 17.30 på kontoret 

 Torsdag den 12. november kl. 17.30 på kontoret. 

 Torsdag den 10. december kl. 17.30 på kontoret m/juleafslutning 

2016 

 Torsdag den 14. januar kl. 17.30 på kontoret 

 Torsdag den 11. februar kl. 17.30 på kontoret. 

 Torsdag den 17. marts kl. 17.30 på kontoret. 

 Torsdag den 14. april kl. 17.30 på kontoret. 

 Torsdag den 28. april – Repræsentantskabsmøde 

 Torsdag den 12. maj kl. 17.30 på kontoret. 
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4.3. Ansøgning om tilskud til scoretavler til billard 

Billard afdelingen har fået et tilbud fra Søren Søgaard A/S på indkøb af 4 nye og 2 brugte sco-
retavler til billardlokalet på 14896,00 kr. 

 Bestyrelsen bevilgede det ansøgte beløb. 

 

4.4. Drøftelse og beslutning om evt. Frivillig Fredagsarrangement. 

       Bestyrelsen besluttede: 

 At FSKBH også i 2015 laver sit eget Frivillig Fredagsarrangement. 

 At det i år bliver fredag den 2. oktober. 

 At afdelingsudvalg, hjælpere til Bike & Run samt hjælpere til Firmaidræt Open inviteres 
til en dag med forskellige aktiviteter og efterfølgende spisning og socialt samvær 

 At arbejdsgruppen består af JT, GN, AG og PM. 

 

5.Sager til drøftelse. 

5.1. Orientering om DFIF Formandsmøde 18. – 19. april 2015 i Nyborg. 
       Deltagerne udtrykte den opfattelse, at det havde været et godt formandsmøde. 
 

 Referat var udsendt 
 

 5.2. Evaluering af repræsentantskabsmøde 30. april 2015. 
        

• Bestyrelsen drøftede mødets forløb med efterfølgende spisning, og var af opfattel-
sen, at vi bør anvende samme koncept næste år. 

 
5.3. Kultur- og Fritidspolitik 2016 – 2019 for Københavns kommune. 

 Godkendelse af høringssvar. 
 
      Et udkast til høringssvar udarbejdet af Sannie og PM blev forelagt bestyrelsen. 
 

 Bestyrelsen godkendte svaret med forslag til enkelte justeringer. 
 
5.4. Oversigt over godkendte klubber i Gladsaxe kommune 
         
       Oversigten var sendt til bestyrelsen forud for bestyrelsesmødet. 
 

 Det blev pålagt JVP at fremskaffe vedtægter fra BRF og Torvegården til frem-
sendelse til kommunen. 
 

5.5. Orientering om økonomigruppens arbejde. 
 
       PL orienterede om, 

 At gruppen har holdt 4 møder, og nu betragter sig som færdig. 
 At der snarest udsendes notat til gruppens medlemmer med anmodning om bemærknin-

ger. 
 

Endeligt notat forventes til behandling på næste bestyrelsesmøde, hvor det vil blive behand-
let som punkt 3 på dagsorden, af hensyn til en evt. længere drøftelse på mødet. 
 Bestyrelsen forventes at have gennemstuderet notatet forud for mødet. 
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5.6. Erhvervsskoler v/JT. 
JT ønsker en drøftelse i bestyrelsen om, hvad vi vil med erhvervsskoler, hvor meget energi 
osv. Vil vi bruge på det? 
 
 På grund af det fremskredne tidspunkt, blev punktet henvist til huskelisten til 

drøftelse efter afholdt Firmaidræt Open i september 
 
 
 
5.7. Firmaidræt Open 2015 i Rødovre 
 

Der er holdt møde med de aktivitetsansvarlige her forud for bestyrelsesmødet og JT orienterede 
fra mødet: 

• Orienterede om arrangementet 
• Overnatningsmuligheder 
• Beklædning til hjælperne 

o MK fremviste forslag til t-shirt og vindbreaker til hjælperne. 
• Præmier – vil blive vinpræmier. 

 
 

 
6.Eventuelt 

 Intet 

 

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Drøftelse af erhvervsskoleområdet JT Okt. 

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:  

Blev fastsat til  

• Torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.30 på kontoret, med efterfølgende sommerafslut-
ning.  

 

Referent: PM 

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

