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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 14.  januar 2016  
kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Palle Lindstrøm (PL), Gitte Nielsen (GN), Kim Christiansen 
(KC), John V Petersen (JVP), Mari-Ann E Madsen (MEM) og Poul Munk (PM). 
Afbud: Henrik Lindby (HL) 
Fraværende: Michael Kofoed (MK) 

JT bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn. 

 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

Dagsorden blev godkendt. 

JVP blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møde. 
• JT meddelte, at Lone Jørgensen, TRYG har meldt fra til at deltage i projekt ”Kvinder i 

morgendagens ledelse”. Pia Rasmussen er fortsat med. 
 

3.Meddelelser: 

Formanden orienterede om  
• At vi har ansat ny medarbejder Mette Jul, som vil være på kontoret 2 dage om ugen fra 

til 1. april, og herefter 3 dage om ugen. 
• Salgschef Pernille Aude i forbundet har sagt op fra 1. februar 2016. 
• Der er sendt indbydelser ud til en reception, i anledning af at Poul holder op. 

 
Næstformanden 

• Ikke til stede. 

 

Økonomiansvarlig  

• Intet 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

KC: Indefodboldstævnerne i januar/februar: Der er tilmeldt indtil nu 23 hold mere i 
forhold til sidste år, og heraf rigtig mange nye hold. Flere hold er tilmeldt flere stævner. 

Nytårsstævne i håndbold: 8 hold tilmeldt, heraf 2 nye. Vil gerne spille en lørdag igen 
i 2017. 

MEM: Indtægterne i tennis er for nedadgående. 

 Badmintonturneringen har mange afbud. 
 Til miniturneringen på søndag er der tilmeldt 5 hold. 

 KFIU-hallen har fået nyt lys. 

JVP: Efter nytår har der været tilgang til bowling i Gladsaxe – så banerne måske kan bibe-
holdes. 

 

Administrationen v/HL 

• Intet 
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Administrationen /PM:  

Årets indberetningsskemaer er udsendt til klubberne, med returneringsfrist den 15. 
januar. Indtil nu modtaget 94 = ca. ¼. Vi rykker nu for de resterende. 
 
Budget/Økonomi i Skytteafdelingen. 

 Brev fra skytteafdelingen er videresendt bestyrelsen. 
 
Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger. 

 Information netop modtaget fra forvaltningen, og videresendt bestyrelsen i 
dag. 

 
Nytårskur i morgen fredag 

 Kun 12 tilmeldt. 
 
Erhvervsskoler. 

 ES CUP i høvdingebold afvikles 4. marts i Valbyhallen. 
 ES CUP i indefodbold afvikles 26. februar i Valbyhallen. 

  
 
4. Sager til beslutning. 

4.1. FSKBH Repræsentantskabsmøde 28. april 2016. 
       Bestyrelsen drøftede planlægning og forarbejde hen imod repræsentantskabsmødet. 
       Et fremlagt udkast til opgave- og tidsplan blev ajourført, og vedhæftes referatet. 
 

 
4.2. Udpegning af repræsentant til generalforsamling i Danmarkssamfundet den  
       29. februar 2016. 

o Fanebæreren Lajla Haasum tilbydes at deltage. 
 
 

 
4.3. Ansøgning om værtsskab fpr ES CUP i fodbold 2016. 
       På baggrund af et oplæg fra PM, besluttede bestyrelsen, 

 At FSKBH skal søge om værtsskabet på de udstukne betingelser. 
 At arrangementet holdes på en af følgende datoer i Valby Idrætspark. 

• Fredag den 16., 23. eller 30. september2016. 
(der skal bestilles baner, og ansøgning til DFIF). 

        

 

5. Sager til drøftelse. 

5.1. Drøftelse af erhvervsskoleområdet v/JT. 
       JT vil gerne have mere gang i erhvervsskoleaktiviteterne, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. 

• JT vil arrangere et opstarts-/dialogmøde med repræsentanter for bestyrel-
sen/administrationen samt konsulenter fra firmaidrætten. 
        

 
5.2. Indstillinger til årets leder og årets forening i Firmaidrætten. 
       Bestyrelsesmedlemmerne overvejer hver især, og kontakter formanden. 

• Indstillingsfrist er den 1. februar 2016. 
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6. Eventuelt 

 HL bedes tale med Asger om evt. forbliven i halfordelingsudvalget i uge 3. 

 

 

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Udbetaling af skattefrie godtgørelser PL Januar 2016 

   

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:  

Blev fastsat til  

• Torsdag den 11. februar 2016 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 

o GN og PL meldte afbud til næste møde 

Referent: PM 

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

