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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. oktober 2015  
kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Mari-Ann E 
Madsen (MEM), Gitte Nielsen (GN), Kim Christiansen (KC), John V Petersen (JVP), 
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 med tilføjelse af et nyt punkt 4.6. ”Ny hjemmeside til fodboldaf-
delingen.” 

MK blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møde. 
• JT nævnte, at JVP er tilmeldt ”frivillig Børsen” den 27. oktober i Gladsaxe kommune. 

 
 

3.Meddelelser: 

Formanden orienterede om  
 
40 års jubilæum 
Carl Bidstrup fra klub ON havde 40 års jubilæum som skyttemand. De første mange, mange år var 
Carl skytteudvalgsformand i det tidligere LTFU (LTFI) samtidig med, at han også varetog udvalgspo-
sten hos ON. Der var inviteret til hyggelig morgenkomsammen på skydebanen på Rundforbi Stadion, 
hvor han blev fejret af mange fremmødte. 

• Carl har sendt en tak for opmærksomheden/fremmøde og den flotte kurv han modtog. 

Firmaidræt Open 2015 
Så oprandt den længe planlagte FO weekend, hvor ca. 1000 idrætsudøvere havde meldt deres an-
komst og deltage i ni forskellige aktiviteter. Jeg var rundt ved alle aktiviteter, og fik snakket med 
mange. Stemningen var alle steder rigtig god, og de syntes, det var et fint arrangement. Der var 
også stor tilfredsstillelse med præmierne, og den specielle etiket med Firmaidræt Open logo. Aften-
festen kunne byde på godt liveband, god mad – og rigeligt af den, men desværre fungerede fadøllet 
absolut ikke optimalt, og måtte erstattes af flaskeøl. Det kunne dog ikke ødelægge den gode stem-
ning i hallen, så alt i alt en rigtig god aftenfest.  

Tak til alle jer frivillige, som var med til at denne weekend kunne gennemføres! Uden jer var det 
overhovedet ikke muligt. 

Frivillig Fredags-arrangement. 
Vi var inviteret til Frivillig Fredags arrangement i Grøndal Multi Center, med lette konkurrencer og en 
god middag for alle de frivillige der har hjulpet os i løbet af året både udvalgsmedlemmer og alle 
andre frivillige hjælpere. Vi var ca. 45 deltagere til en god og hyggelig eftermiddag/aften. 

Desværre kunne vi ikke holde arrangementet på den sidste fredag i september, som er udpeget til 
”Frivillig Fredag”, på grund af min bortrejse på dette tidspunkt. 

• KC syntes dog, at det var vigtigt at holde arrangementet på den rigtige fredag, nemlig ”Den 
sidste fredag i september måned.” 

Det blev besluttet, at næste års arrangement vil finde sted fredag den 30. september 
2016. 
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Gitte Agerlin er kommet med i en arbejdsgruppe i Dansk Firmaidrætsforbund ”Stævneplanner” 

JT deltager i petanque årsmødet den 22. oktober. 

 
Næstformanden 

• Det drøftes fortsat med Århus Firmasport om evt.  i fællesskab at afholde et ”mini Firmaidræt 
Open” i foråret 2016. 

 

Økonomiansvarlig  

• Intet. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

KC: Håndbold er gået ned med 2 hold til den kommende vinterturnering. 

Fodboldturnering er afsluttet. 

 Vi kom op på 1 hold mere i 2015 end i 2014. 
Der kom rigtig mange afbud til sidst i turneringen. 
Til 2016-turneringen planlægges oprettet en ny række – 60+ 

Kløvermarken har fået ny grusbane m/lys, men på grund af manglende korrekte ansøg-
ninger, har man måttet opsætte et midlertidigt lysanlæg. 

Julestævne i indefodbold afholdes 12.12 og Jule Five-a-sidestævne holdes 21.11. 
Der er planer om et samarbejde med håndboldafdelingen til julestævnet 12.12. 

Møde i brugerbestyrelsen med ny leder Lene Karsbæk. 

 Brugerbestyrelsen dækker nu Valby/Vesterbro og Sydhavnen. 
Der er afsat penge til flytning af Valby Boldklub til Valby Idrætspark med nyt 
klubhus og kunstgræsbane. 

 Club Danmark hallen er nu i 3. udbud. Den forventes nu færdig i december 
2016. 

Københavns kommune har besluttet gebyrer fra 1.1.2016. Disse forventes at blive 200 
kr/time for fodbold- og håndboldbaner. 

KIES projekt om halbygning står p t stille. 

JVP: Gokart var aflyst 27.9 og udsat til 10.10 fortsat i Sverige. 

 Carsten Sørensen, tidligere forretningsfører i LTFI er død og bisat. 

 Fodboldturneringen i Nord er afsluttet 

 Søndagstræf 2 i bowling er udsat til 31.1.2016. 

 Beklagede, at han havde været skyld i nedbruddet på dropbox. 

MEM: Deltager i tennis årsmøde 

 Bestyrelsesmøde i KFIU-hallen, hvor man har besluttet 

 At ansøge om at blive folkeoplysende forening i Københavns Kommune. 

 At Alex Neergaard er ny næstformand. 

Badmintonturneringen er nu i fuld gang, men der har allerede været mange afbud, 
samt hold der trækker sig. 
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Administrationen v/HL 

Dropboks er nedbrudt og midlertidigt slettet.  
Kan købe løsning til 75,- pr. md., hvor der kun er se rettigheder.          
Løsning: Fremtidig backup hver måned, som vi vil forsøge i første omgang. 

Fornyelse af Alkoholbevilling 
Ansøgning til bevillingsmyndighederne herom blev underskrevet af bestyrelsen. 

Petanque Årsmøde 22. oktober. 
Højst sandsynligt ingen formand – hvad så. Kan det køre videre uden formand, kan kontoret køre 
afdelingen? 

• Det var bestyrelsens opfattelse, at hvis det ikke er muligt at finde en ny formand, så er inte-
ressen herfor ikke stor nok, hvilket betyder ingen afdeling. 

Dato for budgetmøde:  
Fristen for indsendelse af budgetter er udsat til 9. november. 
Budgetmøde blev fastsat til 30. november kl. 18.00 i Valbyhallen. 

Nytårskur fredag 15/1-16 fastsættes.                      
HL: Bestiller lokaler og mad, samt invitation. Det blev oplyst, at lokalet er ledigt.                 
Underholdning som i år. 

Schools on the run:       
Afholdt i København den 30/9 med lidt over 2.000 deltagere. KFS stod for løberuten, derudover 
mange aktiviteter som USG stod for. 

Revisionsprotokol blev underskrevet af bestyrelsesrepræsentanter. 

Administrationen /PM:  
 
ES-Cup udefodbold 25.9.2015. 
Vi arrangerede dette med 42 hold fra de københavnske erhvervs- og produktionsskoler. 
Stævnet giver også et pænt afkast til FSKBH. 
 
Firmafloorball-introturnering i Hvidovre den 14.11.2015 
Turneringen har været annonceret i vores nyhedsbreve. 
Vi har endnu ikke set nogle tilmeldinger. 
 
Kai Sport konference 20. – 21.11.2015 på Kolle Kolle i Værløse 
Nævnte, at vi via KFS har modtaget indbydelse til denne konference. 
 
4.Sager til beslutning. 

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

a) Elektronisk opkrævning = ca. 30.000 kr. 
(HL undersøger spørgsmålet yderligere til beslutning på bestyrelsesmødet i oktober 2015) 

o Beslutning udsat til næste møde. 
 

b) Skattefrie godtgørelser = 50.000 – 70.000 kr. 
(Oversigt over eksisterende udbetalinger er fordelt). 

o Beslutning udsat til begyndelsen af det nye år. 
o Eventuelt arrangeres ½-dagsseminaer i marts/april, så det kan besluttes forinden evt. 

forslag til repræsentantskabsmøde. 
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     c) Besparelser i lønomkostninger 
         PM stopper ved årets udgang. 

o JT og PL vil derfor foreslå, at bestyrelsen slår stillingen op, evt. internt først, og derefter 
eksternt, hvis ingen kandidater viser interesse. 

 Enighed om, at stillingen slås op som foreslået. 
 
4.2. DFIF Repræsentantskabsmøde i Nyborg, den 28./29.11.2015 

(Bestyrelsen skal beslutte FSKBHs repræsentation på mødet. Vi har 8 stemmeberettigede dele-
gerede). 

Følgende repræsenterer FSKBH: 

o Kim Christiansen  Poul Munk 

o John V Petersen  Palle Lindstrøm 

o Michael Kofoed  Mari-Ann E Madsen 

o Asger Gaard  Henrik Lindby  

Der er tilmeldingsfrist mandag den 19. oktober 2015. PM foranlediger. 
 

4.3. Bike & Run Stafet i Rødovre 13.6.2016.  
 (Vi har fået udsættelse til at meddele endeligt sted, indsendelse af infotekst, Sponsorlogoer m               
m til den 9. oktober.) 

• HL har klargjort materiale til indsendelse i morgen. 

• Endeligt sted skal dog snarest afklares. 

a) Der bør nu udpeges en arrangementsansvarlig til at påbegynde arbejdet. 

• Michael Kofoed overvejer evt. at påtage sig hvervet som arrangementsansvarlig. 

b) Udpege deltagere til arrangørtræf den 7.11.2015. 

• MK og HL påregner at deltage. 

Der er tilmeldingsfrist 30.10 2015. HL foranlediger. 

 

4.Prisen for ”Årets Idrætsforening” i Københavns Kommune. 
   Invitation til at deltage i dommerkomiteen med én person. 
   (Materiale udsendt) 

• JT deltager. PM tilmelder 

 

5. Godkende fremsendt budget/underskud for billardafdelingens 75 års jubilæumsstævne 
    (Materiale udsendt). 

    Stævne/jubilæumsfest er planlagt til at finde sted 14. november 2015. 

• Bestyrelsen besluttede generelt, og herunder også til billardafdelingen, at give til-
skud/gave på 100 kr. pr. år. = 7.500 kr. 

• Ordningen skrives ind i FSKBHs administrative bestemmelser. 

• Bestyrelsen ser dog gerne en indbydelse. 

 

6. Ny hjemmeside til fodboldafdelingen. 

• Bestyrelsen godkendte projektet, der kan holdes indenfor afdelingens økonomi. 
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5. Sager til drøftelse. 

5.1. Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger. 
        
Københavns kommune har varslet brugerbetaling på idrætsfaciliteter som bruges af voksenforenin-
ger. 
 

• Der er aftalt møde den 19. oktober med deltagelse af DFIF, Københavns Firmas-
port og FSKBH, hvor hele spørgsmålet vil blive drøftet, og evt tiltag fra Firma-
idrættens side besluttet. 

 
5.2. Drøftelse af deltagelse i undersøgelse af idrætsforeninger og frivillighed. 
       (Foreningsservice og indbydelse til deltagelse udsendt). 
 

• Der var enighed om at deltage, og kontoret udfylder spørgeskemaet i samarbejde 
med formanden. 

• Frist for udfyldelse er den 30. november 
 
5.3. Evalueringsdrøftelse af Firmaidræt Open 
 
       Evalueringsskemaer har været udsendt til besvarelse af deltagerne. 
       Der er evalueringsmøde for styregruppen med DFIF den 26.10 kl. 18.00. 
 
5.4. Drøftelse af erhvervsskoleområdet v/JT 
 

• Punktet udsættes til et senere møde. 
 
5.5. Drøftelse af begrebet: ”Fokus på kvinder i morgendagens ledelse.” 
       (Foreningsservice udsendt). 
 

• Bestyrelsen besluttede, at materialet udsendes til de kvinder der sidder i 
FSKBHs ledende organer, om de har lyst til at deltage. 

 
  

 
6. Eventuelt 

 Bestyrelsesmødet i december er flyttet til den 17, december 2015 kl. 17.30. 

 

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Drøftelse af erhvervsskoleområdet JT ? 

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:  

Blev fastsat til  

• Torsdag den 12. november 2015 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 

Referent: PM 

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

