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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, mandag den 7. september 2015  
kl. 17.30 på FSKBH-kontoret.  
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Mari-Ann E Madsen (MEM), Gitte Ni-
elsen (GN), John V. Petersen (JVP), Henrik Lindby (HL). 
 
Afbud: Kim Christiansen (KC), Palle Lindstrøm (PL), 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, dog med tilføjelse af nyt punkt 4.2 – Frivillig Børs i Gladsaxe kommu-
ne. 

JT blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møde. 
• JVP har sendt vedtægter for Haldor Topsøe til PM. 

 
• HL oplyste, at Sannie Kalkerup godt vil være behjælpelig med udformning af nye vedtægter 

for Krudthuset. 

 

3. Meddelelser: 

Formanden orienterede om  
 
Gokart årsmøde: 
Til dette møde deltog kun udvalget og jeg. Vi må tage det som, at vore foreninger mener, gokart 
udvalget gør det godt! Udvalget gør også meget i at spørge deres deltagere, hvordan de ønsker at 
køre løb og hvor mange på en sæson. Der var sket prisstigninger på banerne, så det skulle der tages 
højde for i de nye budgetter. Der var genvalg til de opstillede udvalgsmedlemmer, hvor også for-
mand Carsten Sparholt var på valg. Der blev evalueret på sæson 2015 og planlagt sæson 2016. 
 
Firmaidræt Open 2015: 
Tilmelding nåede op på knap 1100 aktivitetsdeltagere og 400 til aftenfesten. Absolut ikke tilfredsstil-
lende set fra styregruppens side, da vi har brugt rigtig mange ressourcer for at opnå større deltager-
antal. Vi har desværre set os nødsaget til at aflyse fem aktiviteter, idet vi ikke havde nok tilmeldin-
ger. Det drejer sig om tennis, bridge, MTB, dart og skydning. Til trods for dette ser vi alle frem til en 
forrygende weekend med masser af idræt og socialt samvær i Rødovre og omegn. 
 
Repræsentantskabsmøde Firmaidrætten: 
Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i firmaidrætten. Deltagelse besluttes på oktober mødet, 
hvor bestyrelsen bedes have overvejet deres deltagelse. 
  
 
Næstformanden 

Har talt med Århus Firmasport om at afholde et ”mini firmaidræt Open” den 11.-13. marts 2016, da 
der kun afholdes Firmaidræt Open en gang i 2016. Idrætsaktiviteterne kunne være indefodbold, dart 
og håndbold. 

Den nye kunststofbane på Kløvermarken har ingen lys endnu. 

 

Økonomiansvarlig  

Intet 
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Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

MEM: Badmintonturneringen er startet – flere hold har meldt fra. 
Tennis det kører bare. 

 Der er bestyrelsesmøde i KFIU-hallen torsdag den 10. september.  
Husmoderforeningen er kommet tilbage på badminton banerne. 

 

GN: Deltaget i bestyrelsesmøde i billard. Alarmen gik, men ellers var det et godt møde. 
Der planlægges 75 års jubilæumsturnering. 
Der har været indbrud i skab i GMC, og billardbestyrelsen vil gerne have videoovervåg-
ning. 

JVP: Bowling i Gladsaxe er startet, der var 15 personer 1. gang. 
 Fodbold i Gladsaxe slutter sidst i september og der er 8 hold. 

 

Administrationen v/HL 

Høvdingebold: 

Vi har meldt forbundet, det vil vi gerne den 4. eller 11. marts. Mangler tilsagn fra Valbyhallen. 

Bike & Run 2016: 

FSKBH skal senest den 9. oktober meddele forbundet: 

- Dato, samt tid og sted for B&R (den 13. juni er forslået) 

- Sponsorloger 

- Info-tekst til www.bikeandrun.nu 

Udpegning af aktivitetsansvarlig. HL skal høre Asger Gaard om han vil. Asger har meddelt, at 
han gerne hjælper på dagen, men ikke ønsker at deltage i styregruppearbejde. 
GN hjælper gerne til i gruppen. 
HL vil gerne være ansvarlig for løbe- og cykelrute. 
 

Floorball: 

Vi har aftalt at holde et introduktionsstævne i floorball i samarbejde med Hvidovre Attack floorball 
klub. Stævnet finder sted lørdag den 14. november fra 10 – 16 i Avedøre Idrætscenter. 

 
 

4. Sager til beslutning. 

4.1. Stillingtagen til bearbejdede punkter i notat fra arbejdsgruppen vedrørende økonomi. 
 

 
Punktet udskudt til næste møde. 
 
 
4.2. Invitation fra Gladsaxe kommune til at deltage i FrivilligBørs den 27.10.2015. 
 

• HL tilmelder JVP til arrangementet. 
 

http://www.bikeandrun.nu/
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5. Sager til drøftelse. 

5.2. Carl Bidstrups 40 års jubilæum i Firmaidræts- og skytteforeningsregi. 
 

• JT og Preben deltager med vingave. 
 
5.3 Drøftelse af gennemførelsen af Firmaidræt Open 11. – 13. september 2015, herunder 
bestyrelsens opgaver m m. 

 
JT oplyste 
• at 5 aktiviteter er aflyst 
• at der er over 1000 deltagere og mere end 400 til aftenfesten 
• at Lasse kontaktes omkring samarit 

 
MEM oplyste, at hun har været på kursus i stævneplanner ifbm. FO 2015, og program-
met egner sig bedst til mindre stævner. 
 
Bowling har henvendt sig vedrørende præmier – MK svarer. 

 
6. Eventuelt 

MEM er blevet kontaktet vedrørende et bookningssystem. Kommer med info på næste 
møde. 

GN spurgte om vi har hørt nærmere om brugerbetaling i Københavns kommune. 

HL oplyste, at Asger skal til møde i folkeoplysningsudvalget, men at punktet ikke er på 
dagsorden.  

 

 

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 8. oktober 2015 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 

Referent: HL 

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

