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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 17. marts 2016  
kl. 17.30 på FSKBH-kontoret.  
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Gitte Nielsen 
(GN), John V. Petersen (JVP), Henrik Lindby (HL). 
 
Afbud: Mari-Ann E. Madsen (MEM), Kim Christiansen (KC), Mette Jul (MJ) 
 
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 4.4 – Køb af materiel til Bike & Run. 

GN blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møde. 
a) Bestyrelsesmøde 11.2.2016 
 

 MK taler med Asger om Halfordelingsudvalg. 

 Alkoholbevilling: 3 bestyrelsesmedlemmer har sendt restanceattest for flere måneder siden 
– har ikke fået svar fra kommunen endnu. 

 

3. Meddelelser: 

Formanden orienterede om  
 
Erhvervsskolemøde 
Vi har afholdt møde med repræsentant fra Dansk Firmaidrætsforbund om, hvordan vi kunne få mere 
aktivitet på erhvervsskolerne i Storkøbenhavn. Vi blev enige om, at vi ville kontakte 3-4 af de større 
skoler i nærområdet og få sat et møde i stand med henblik på at høre, hvad eleverne kunne tænke 
sig af aktiviteter, som vi kan hjælpe dem med at få igangsat. 
 
Gebyr i Københavns Kommune 
Der har været møde omkring handlemuligheder med Jan Steffensen og Peder Bisgaard fra Dansk 
Firmaidrætsforbund, Poul-Erik Oppelstrup fra KFS, Asger Gaard, Henrik Lindby og jeg om problema-
tikken vedr. betaling af faciliteter i Københavns Kommune: 

1. Foreningerne skal på baggrund af foreningernes medlemssammensætning kategoriseres som 

enten børne- og ungdomsforening eller voksenforening. 

2. Foreninger, hvor 60 % af de aktive medlemmer er 25 år eller ældre, kategoriseres som voksen-

foreninger. 

3. Foreninger, der er kategoriseret som voksenforeninger, betaler gebyr for deres aktive medlem-

mer, der er 25 år eller ældre. 

4. Der betales 75 kr. pr. medlem, der deltager i aktiviteter, hvor faciliteterne er stillet til rådighed 

for den enkelte forening af Københavns Kommune (træningstider) 

5. Der betales 75 kr. pr. medlem der deltager i aktiviteter, hvor faciliteterne er stillet til rådighed 

for det enkelte forbund af Københavns Kommune (stævne-/turneringstider). 

6. Forvaltningen skal administrere ordningen, så gebyrer i videst muligt omfang opkræves fuldt og 

helt gennem foreningerne. 
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Høvdingebold 
Forbundet aflyste stævne i København pga. af for få tilmeldinger (5 hold). FSKBH fik efter aftale 
med forbundet lov til at afholde stævne i eget regi, dette måtte desværre også aflyses. 
 
Dansk Firmaidrætsforbund 
Der er ansat ny direktør i kommunikationsafdelingen – Søren Willeberg. 
Salgsafdelingen er blevet nedlagt. 

 
Næstformanden 

Fodbold halter med tilmeldinger. Sæsonen starter 4. april. 

Novo spiller ikke i Gladsaxe, der er fundet en anden løsning. 

Ceres Cup – Godt stævne med masere af kampe.  10-12 hold deltog.  

 

Økonomiansvarlig  

PL gennemgik regnskabet, som udviser et underskud på 239.648,42, hvilket er ca. 51.300,- bedre 
end det budgetteret. 

I perioden 2010 til 2015 er der sket et fald i tilskuddet fra Firmaidrætten på 320.000 kr. og kontin-
gentindtægterne er i samme periode faldet med 174.000 kr. 

Idrætsafdelingerne under et- resulterer i 2015 et overskud på 128.400 kr. mod et budgetteret over-
skud på 62.300 kr. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

GN: Der er kommet ny instruktør i vandgymnastik. 
 Svømning holder årsmøde den 25. april. 
 Billard holder årsmøde den 18. maj. JT og GN deltager. 
 Har deltaget i regionsmøde den 10. marts i Køge. Her blev bl.a. drøftet hvordan for-

eningerne kan drage nytte af hinanden. På næste møde vil der være temadrøftelse om 
dette emne med Torben Laursen som foredragsholder. 

 
JVP: Bowling har været i Sverige og vi vandt kampen. 
 Fodbold har pt. 5 tilmeldte hold og håber på at komme op på 7-8 stk. 

 

Administrationen v/HL 

ES Cup i indefodbold 26/2: 

Foregik i Valbyhallen og der deltog 3 pigehold og 17 drengehold. 

Indberetninger: 

Fald på ca. 3.000 medlemmer til 70.718 – erhvervsskolerne står for et fald på 2.300 

 

4. Sager til beslutning. 

4.1. FSKBHs repræsentantskabsmøde 18. april 2016. 
 
Personvalgene er på plads. 
Kontingent forslås uændret jf. budget. 
Nogle afdelinger har ikke sendt materiale til beretningen. 
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4.2. Ansøgning tennis til baneforbedringer 
 
Bestyrelsen besluttede at afvise ansøgningen. 
I 2015 er der givet tilskud på 81.875,- til vandingsanlæg, så derfor må KFIU-hallen selv betale den-
ne gang. 
HL orienterer Alex 

4.3. Brev fra skytteafdelingen, samt nyt budgetforslag. 
 

Bestyrelsen besluttede, at oprindelige budget skal fastholdes. 
HL orienterer Ole Thy 
 

4.4. Køb af materialer til Bike & Run. 

MK har talt med Rødovre kommune, som kan lave stativer til cykelparkering, som kan bruges igen 
og igen. Rødovre Kommune har desuden mulighed for at opbevare stativerne. Materialer til udfærdi-
gelse af stativerne koster 12.000,- inkl. moms. 

Bestyrelsen bevilligede dette indkøb. 

 

5. Sager til drøftelse. 

5.1. Drøftelse af erhvervsskoleområdet. 
 
Bestyrelsen ønsker, at vi får fat på flere erhvervsskoler.  
MJ skal kontakte 3 – 4 skoler. Gerne andre skoler end dem vi har kontakt fx Metropol, sigurdsgade 
på Nørrebro. 
 
 
5.2. Formandsmøde Dansk Firmaidrætsforbund 16. + 17. april. 
 
JT + KC deltager i mødet. 

 
 
5.3 Bike & Run. 

 
HL orienterede om at: 
9 hold er pt. tilmeldt. 
Næste møde i B&R styregruppen er 31/3. 
MJ har sendt ansøgninger til kommunerne. 
GN oplyste, at hun ikke har mulighed for at stå for markedsføringen. 
 
 
5.4. Orientering om brugerbetaling i Københavns kommune. 
 
JT orienterede om, at vi er i gang med at undersøge handle mulighederne, efter ændringerne for 
opkrævning af gebyr, som blev vedtaget på FOU-møde den 23/2. 
Se i øvrig under formandens meddelelser. 
 
5.5. Drøftelse af ”trætte” afdelinger i FSKBH – Hvordan kan vi hjælpe/opfordre/udfordre? 
 
Bestyrelsen blev enig om, at indkalde et par repræsentanter fra hver afdeling til de kommende be-
styrelsesmøder. En afdeling pr. møde, og de indkaldes til kl. 17.30 til spisning. 
Der startes med tennis den 14. april. 
HL skriver til afdelingerne. 
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6. Eventuelt. 
 
PL oplyste, at han har skrevet med en klubs kasserer om værdiansættelse af idrætsinventar. 
 
JT: husk kalender til rep. møde, for planlæg af nye møder og temadag  
 

 

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Temadag om økonomi JT/PL Aftales på rep. 
møde 

 

 

FSKBH’s mødekalender:  

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

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:  

Blev fastsat til  

 torsdag den 14. april 2016 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 

Referent: HL 

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

