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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 
11.2.2016, kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 
 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Kim Christiansen (KC), 
Mari-Ann E. Madsen (MEM), Henrik Lindby (HL) 
Afbud: Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm (PL), Mette Jul (MJ) 
Syg: John V. Petersen (JVP) 
 
 

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. 

HL har kontaktet Asger om fortsættelse i halfordelingsudvalget. Asger ønsker 
ikke at fortsætte i halfordelingsudvalget. 

MK vil kontakte Asger. 

 

3. Meddelelser fra: 
Formanden orienterede om 

• At vi fik afholdt vores årlige nytårskur, hvor tilslutningen denne gang var 
begrænset, men ikke desto mindre ganske hyggelig. Tak til Michael og 
Kim for altid god underholdning. 
 

• At der er afholdt afskedsreception for Poul Munk, hvor mange mennesker 
havde fundet vej forbi Knuthenborghallen for at sige pænt farvel til Poul, 
som stoppede som konsulent i FSKBH. Samtidig blev de fremmødte præ-
senteret for Pouls afløser Mette Jul, som frem til 1. april 2016 er to dage 
på kontoret og herefter tre dage. 

 
• Direktør for kommunikationsafdelingen Jesper Rebild i forbundet er stop-

pet. 
 

• At omkring brugerbetaling i Københavns kommune, vil idrættens tre øvrige 
repræsentanter i FOU ønsker at stille forslag på næste FOU-møde den 23.2. 
om ændring af FOU's tidligere beslutning om gebyr pr. medlem til et timege-
byr for voksenforeninger (svarende til Forvaltningens oprindelige forslag) 

 
Næstformanden 

• Har været til møde i Valby idrætspark om banefordeling. 
Kampstart i Valby idrætspark vil fremadrettet blive kl. 18.00. 
 

• Fodboldsafdelingens nye hjemmeside er i luften. 
 

• Gert fra World Cup Hallen er blevet ny forpagter i Rødovre Hallen. 
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• Fodboldudvalget er medarrangør af indefodboldarrangementet Ceres 
Cup i Århus, den 11.+12. marts.  

 
Økonomiansvarlig 

Ikke til stede. 
 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
KC: Har deltaget i brugerbestyrelsesmøde i Valby idrætspark den 18/11-2015, 

hvor det blev besluttet, at lave en workshop med brugerne, som skal ende ud 
i et udviklingsforløb for Valby Idrætspark. 

 Næste møde i brugerbestyrelsen er den 2/3-2016.  
 
 Der har været afholdt 4 dage med enkelt stævner i indefodbold. Den nye tur-

neringsform har betydet, at i år har der været deltagelse af 99 hold i forhold 
til 53 hold sidste år. 

 
 Udefodboldturneringen vil få en ny struktur i år. Det vil blive en pyramide-

form, hvor der er en række med de bedste hold, herunder vil være 2 rækker 
og herunder 4 rækker osv. 

 
MEM: Der har været afholdt miniholdstævne den 17. januar i KFIU-hallen med del-

tagelse af 7 hold. 
 
 Carlsberg har forespurgt på, at der bliver lavet fælles træning i KFIU-hallen. 
 
 Der har været få klager over det nye lys i KFIU-Hallen. 
 

 
Administrationen v/HL 
 
 Erhvervsskoler: 

ES Cup i indefodbold 26/2 
 – der er 13 drengehold og 2 pigehold tilmeldt. 
 
Høvdingebold 3/4 
- Der er 5 holdt tilmeldt – Forbundet her efterfølgende aflyst, og FSKBH 

har fået lov til at forsøge, at afholde stævnet i eget regi. 
 

Revision 23/2 
Der er sendt materiale til intern revision for 4. kvartal/årsregnskab. 
 
 
 

4. Sager til beslutning 
 

1. FSKBH Repræsentantskabsmøde 18. april 2016 
Gennemgang af opgave/tidsplan 
HL skal orientere udvalgsformændene om, at repræsentantskabsmødet er 
flyttet til den 18. april. 

 
2. Mail fra tennisformanden vedr. holdturneringen 2016. 

Enighed om at de interne regler skal følges. Alex skal fremadrettet forsøge at 
skaffe en turneringsleder. 
HL orienterer Alex. 
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3. Regionsmøde 10. marts i Køge kl. 18.00 
- Enighed om at mødet bør gennemføres, selv om der ikke vil være konsu-

lentbistand fra forbundet 
- GN og MJ deltagere i mødet. 
 

4. Ansøgning fra Gokart 
- Ansøgning om 10.120,- til markedsføringsmæssige aktiviteter 

Bestyrelsen godkendte ansøgningen. 
HL orienterer gokart om beslutningen. 
 

 
5. Sager til drøftelse. 

 
1. Drøftelse af erhvervsskoleområdet v/JT 

(Møde med Dansk Firmaidrætsforbund – hvem deltager fra FSKBH). 
Der afholdes møde den 23/2 kl. 9.30 på FSKBHs kontor. 
Deltagere: JT, MK, MJ og HL, samt Michael Filtenborg fra forbundet. 
 

2. Bike & Run. 
- Status og orientering om forslag til styregruppe. 
MJ havde fremsendt forslag til sammensætning af styregruppe. 
Bestyrelsen godkendte styregruppen. 
HL orienterede: 
Der er pt. 8 tilmeldte hold 
Næste møde i styregruppen er torsdag den 18/2. 
Deltager i Køges B&R den 10. maj for at MJ, kan se hvordan et B&R foregår. 
KC cykler og JT løber måske. 
HL skal kontakte forbundet om muligheden for andre flyers. 
 
 

3. Hvordan kan vi hjælpe vores klubber til at skabe mere aktivitet – og 
dermed også til gavn for FSKBH. v/JT. 
 
JT er blevet kontaktet af en af FSKBH klubber, som ønsker mere aktivitet. 
Bestyrelsen drøftede mulige måder at få vores tilbud ud til klubberne: 
- Møde op ved generalforsamling. 
- Sætte rollsup op. 
- Klubbernes intranet 
- Inviter ildsjæle til møde hos os. 
Det blev besluttet, at MJ skal ringe rundt til 15 klubber og bede om 
mailadresser på udvalgsformænd 
 
 

6. Eventuelt. 
 

Nytårskur: 
Enighed om at det var et godt og hyggeligt arrangement, men det er ønskeligt at 
flere deltager.  Bestyrelsen finder det desuden tankevækkende, at alle ikke mel-
der tilbage på indbydelsen. 
 
MEM spurgte til den omsendte restanceattest. HL oplyste, at det er nødvendigt 
at hele bestyrelsen udfylder en sådan, for at FSKBH kan beholde alkoholbevillin-
gen. 
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Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Udbetaling af skattefrie godtgørelser PL Januar 2016 

   

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:  

Blev fastsat til  

• Torsdag den 17. marts 2016 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 

o MEM meldte afbud til mødet 17. marts 

Referent: HL 
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