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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 12.5.2016, kl. 17.30 på FSKBH-
kontoret. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Mari-Ann E. Madsen (MEM), Gitte M. 
Nielsen (GN), Palle Lindstrøm (PL), John V. Petersen (JVP), Mette Jul (MJ) 
Fra kl. 17.30 til 18.30 formand for bordtennis Niels Bogø (NB,), medlem, Claus Hansen (CH), medlem 
Bent Larsen (BL) 
Fra kl. 19.30 Kim Christiansen (KC) 
 
Afbud fra Henrik Lindby (HL)  
 
JT bød bestyrelsen og NB, CH og BL velkommen til dagens møde. 
 

Det er på baggrund af punkt 5.5 fra bestyrelsesmøde 17/03-2016 at bestyrelsen nu inviterer alle udvalg 
til møde. 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden blev godkendt 
PL blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
 

1. Bestyrelsesmøde den 14.4.2016, intet. 
 

3. Meddelelser fra: 

 
1. Formanden 
JT – Har været til bowlings årsmøde. Det var et godt møde med god stemning. Bjarne Carlslund og 
Thorbjørn Jensen stopper i udvalget. Der blev ikke valgt nye ind. 
 
2. Næstformanden 
MK – Har talt med Asger fra halfordelingsudvalg, der kommer ikke noget før sommerferien. Men der 
er sendt halfordeling ud 2016/2017. 
Kamp mod Herstedvester fængsel er sat til 15. juni.  
 
3. Økonomiansvarlig  
PL – Har møde med revisionen onsdag den 18. maj. PL har kigget regnskab igennem og det ser fint 
ud.  
 

4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
GN – Har været til svømnings årsmøde, det gik godt med stort fremmøde. Lis Thustrup stopper med 
vandgymnastik. Men heldigvis havde GN 2 ansøgninger liggende om vandgymnastik, og den ene har 
sagt ja til at komme. Svømmeudvalget har bevilget penge til 2 svømmerne som er med i en event, 
hvor de skal svømme rundt om Christiansborg. De vil så reklamer for Firmaidræt. Det var ikke noget 
som var budgetteret med, men det er en god ide, så vi gør det.  
Der var stor debat om det nye gebyr fra Københavns kommune. Mads Kamp, som var til stede kun-
ne ikke sige så meget. Der blev spurgt meget ind til dette gebyr. Han sagde, at man kun skulle beta-
le for en idræt, altså kun et gebyr. Men det er ikke det, som der er lagt op til. GN vil sende referatet 
fra mødet til JT. JT undersøger sagen. 
 
MEM – Tennissæsonen er skudt godt i gang og banerne står rigtig flot.  
MEM orienterede om mødet, kontoret havde haft med Bertil Jønsson. Det var gået godt, Bertil var 
ikke sikker på om han ville overtage posten som formand for tennisudvalget. Han ville tænke over 

det, og ellers vil han godt hjælpe med at sætte noget nyt i gang. 
KFIU hallen har indkøbt en ny traktor og det fungerer perfekt, den har fået en flot plads i skuret. 
Badmintons årsmøde var ok, der plejede at være flere tilstede. Men det gik godt. Gladsaxe kører 
forsat deres turnering. 
Gebyret fra Københavns kommune, blev diskuteret livligt frem og tilbage. Alle har hørt lidt forskelligt 
om dette gebyr og om hvornår det træder i kraft. Der blev stemt om en forhøjning på kontingent al-
lerede på nuværende tidspunkt, men det blev stemt ned. De fleste ville godt vente, til der komme 
en klar udmelding fra Københavns kommune.  
Dette gebyr gør mange sur og utrygge om hvorvidt det bliver for dyrt at dyrke sport. Der opfordres 
til at sende et klagebrev. 
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Indbydelse til den nye holdturnering er udsendt. Tilmeldinger kommer som oftest lige op til tilmel-
dingsfristen. 
En anden debat var omkring præmier. Folk ønskede at få et gavekort i stedet for vin. 
Firmaidræt open var lidt for dyrt og man kendt ikke så mange, det var begrundelsen for ikke at del-
tage. 
 
JVP – Har også været til bowlings årsmøde sammen med JT, det gik fint.  
Afslutningen i Søndagstræf bowling i Gladsaxe var en stor succes. Mange deltager og flotte præmier. 
Der er stor uenighed om hvem der skal stå for at reparere fodboldbanerne på Trørød skolen. Skolens 
pedeller, mener ikke at det er dem og at de har ikke ressourcerne, og Kommunens Park & Vej siger 
det er skolens opgave. Så lige nu bliver der spillet med lidt huller i banen, indtil der opnås enighed 
imellem parterne. 
       

KC – Udvalgets trækplaster er Jule Five A side, Julestævnet og Indendørs. Nye aktiviteter kommer 
ca. op hver femte år. Udendørs turneringen er desværre nedadgående, så der er meget fokus på in-
dendørs, da den er opadgående. 
KC orienterede om mødet i brugerbestyrelser i Valby: De skal afholde koncert med Rasmus See-
bach, dette skal afholdes udendørs. Dette bliver ikke godt hvis det regner, alt er åbent og arealet er 
uden underlag.  
I 2017 åbner Valbyhallen op for koncerter. 
Der bliver færre og færre p-pladser jo mere de bygger derude. 
Ombold har fået bevillig til en ny asfaltbane.  
Vagten i hallen kan ikke nedlægges, da der er mere end 150 personer til stede og derfor skal der 
være en evakueringsvagt. De fire kørende vagt med udkørsel fra Grøndalscenteret er nedlagt. Der 
bliver en med udkørsel fra Valby hallen. 
Der var ingen fremmødte til håndboldsudvalgets årsmøde og 2 hold er stoppet. 

       
5. Administrationen 
HL – har haft møde med Bertil Jønsson (tidligere udvalgsmedlem) – han vil lige tænker over det og 
vender tilbage. Han nævnte også en anden der evt. kunne være mulig kandidat, HL vil tage fat i 
nævnte vedkommende. 
Sannie er tilbage efter sygdom. 
HL har været i kontakt med Erik Larsen fra CC Hillerød, de skal mødes efter Pinse. 
Regnskab af 1.kvartal er sendt til gennemlæsning af bestyrelsen.  
PL kommenterede dette: Revisionen har gennemgående de forskellige regninger og der er lidt kri-
tikpunkter. Fremadrettet skal HL have større fokus på, at bilaget indeholder udvalgets nav-
ne/formål/deltagere. Der var et par kommentarer til fodboldudvalget. Revisionen fanger selvfølgelig 
ikke alle huller, derfor skal vi selv være meget opmærksomme på at alle bilag er i orden. Så fremad-
rettet vil der ikke blive udbetalt penge, før bilagene er udfyldt korrekt. 
Dette er ikke nogen kritik, blot en orientering om at reglerne bare skal overholdes.  

        
MJ kommet godt fra start og er glad for at være på kontoret.  
 
 

4. Sager til beslutning 
 
1. Ændring/godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen 

Fastholder de samme afdelingsrepræsentanter som hidtil: 
 
GN: Dart, svømning, atletik/motion, senioridræt, sportsfiskeri og billard 

 JVP: Bowling, gokart, bordtennis, skydning og petanque 
 MEM: Tennis og badminton 
 KC: Fodbold og håndbold 
 

Ændringer til dagsorden: 
 

Dagsorden indeholder som faste punkter følgende: 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 
2. Opfølgning på sidste møde 
3. Meddelelser fra: 

 Formanden. 
 Næstformanden 
 Økonomiansvarlig 
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 Øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 Administrationen. 

4. Sager til beslutning 
5. Sager til drøftelse 
6. Eventuelt. 

 
Ændringerne kommer til at se ud sådan: 
 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 
2. Opfølgning på sidste møde 
3. Sager til beslutning 
4. Sager til drøftelse 
5. Meddelelser fra: 

 Formanden. 
 Næstformanden 
 Økonomiansvarlig 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 Administrationen. 

6. Eventuelt. 
 
 
2. Drøftelse og beslutning om frivillige fredagsarrangement 30. september 2016. 

Festudvalg: Asger, Mette, Henrik, Michael. MJ skriver Asger. 
 
3. Invitation til Valdemarsdag  

MJ skriver til Laila Haasum som er fanebærer, om hun ønsker at deltage til Valdemarsdag. 

 
5. Sager til drøftelse. 
 

1. Evaluering af repræsentantskabsmøde 30. april 2016 
JT, god tilslutning og fremmøde. Ville ønske lidt flere kommentar fra salen. Men godt tilfreds 
med den store tilslutning, vi holder fast i stegt flæsk og persillesovs. 

 
2. Drøftelse af erhvervsskoleområdet 

Dette tages op igen efter sommerferien. 
 
3. Formandsmøde Dansk Firmaidrætsforbund 16. + 17. april v/JT og KC. 

JT orienterede om formandsmødet. Et af temaerne var, at vi i gruppearbejde skulle foreslå kri-
terier som kan lægges til grund for en differentieret service til foreningerne fra forbundet.  Der-
udover vil der blive udsendt spørgeskema til alle foreninger om samme. 
 
Fem nye aktiviteter er på programmet: 
 
 Kvinde hørm 
 Aktivitetsdag 
 Motion floorball 
 E-Sport 
 GPS-motion 

 
Forbundet vil undersøge nærmere hvordan de kan hjælpe foreningerne med at kommer tættere 
på erhvervsskolerne. Der er ca. 300 erhvervsskoler i Danmark.  
Der var spændende indlæg om aften, hvor en fortalte om livet som ildsjæle og 4 foreninger var 
mødt op og fortalte hvordan det er at være en lille og en stor forening. 
Fodbold på lille bane er kåret til den sjoveste og mest motions givende form for sport. 

Firmaidræt Køge, blev kåret til årets forening. 
Axel Petersen, Horsens, blev kåret som årets leder. 

 
4. Bike & Run v/MJ 

MJ orienterede om Bike and Run, status er: 
 

 Rødovre, Brøndby, Glostrup og Hvidovre har alle godkendt ansøgningen 
 Afventer stadig svar fra politiet. 
 Ca. 42 hjælpere og det skulle være ok, MJ er ved at lave plan for hjælperne 
 Der er uddelt 4000 flyers på nuværende tidspunkt 
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 Programmet bliver sat i gang i morgen.  
 Bestilling af mad er på plads og sat på nettet. 
 Der er også indsamlet en del sponsorpræmier  

 
MJ status på ES Run er, at det ikke bliver til noget i år, men MJ vil gøre mere ved det, når MJ 
skal besøg erhvervsskolerne til efteråret. 

 
5. Orientering om brugerbetaling i Københavns Kommune. v/JT 

Forbundet har afholdt møde med Københavns Kommunes Fritid- og Kulturafdeling samt sendt 
brev til nyvalgt næstformand Thomas Bach DIF. Derudover er der også sendt brev til både kul-
turudvalget og de relevante i forvaltningen. Efterfølgende har der været møde med en Venstre 
politiker og Asger Gaard har været i radio 24syv, hvor der i et to timers program var stor fokus 
på skævvridningen af voksne, som dyrkede idræt i København. 

Der arbejdes fortsat på højtryk fra flere sider for at få ændret 60 % -40 % reglen. 
 
JT vil sende dette brev til kontoret. 

 
6. Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen  

Er sat på aktivitetslisten. 
 
7. Møde med afdelingerne. 

JT, bød NB, CH og BL velkommen til dagens møde og takkede fordi de mødte op, selvom be-
styrelsen godt ved at de stopper til næste år. Men det er godt at få lidt input inden de stopper. 
NB, CH og BL er alle 3 kørt lidt trætte og ønsker, at der skal nye øjne på. For selvom de kom-
mer med nye tiltag, føler de ikke at der rigtig sker noget hos medlemmerne. Det er lidt tungt, 
når der ikke er fuld opbakning fra medlemmerne. 

Medlemmerne skal jo ikke tvinges til at spille, men hvis der kan kommer nogle nye personer 
med nye ideer, kan det været at der vil ske noget. 
NB, CH og BL har været med i mange år, så det forarbejde som skal gøres inden sæsonstar-
ten, er nemt og hurtigt. Så vi vil godt hjælpe det nye udvalg med at starte sæsonen op. 
Bordtennis har været nedadgående et stykke tid og det kan der være mange grunde til. Flere 
og flere nye idrætsgrene popper op og folk bliver nysgerrige på, at prøve noget nyt. En god ide 
til at få det op igen, er hvis man fik fat på en ildsjæl uden i klubben, som kunne komme med 
input og nye tiltag. Man kan også tilbyde erhvervsskolerne en evt. bordtennis turneringen. 
NB, CH og BL ved ikke hvad de kan gøre mere nu, de kører selvfølgelig sæsonen færdig og 
stopper så til april. Så de ønsker ikke at starte noget nyt op.  
Der var et flot fremmøde til årsmødet, men det kom der ikke meget nyt ud af.  
Et par at de fremmødte til årsmødet kommenteret FirmaIdræt open. Der er for få hold til at 
man vil deltage, fordi man risikerer at komme til at spille med de samme spillere, som man 
møder i den interne turnering. 

Så snart der er fundet et nyt udvalg, vil dette blive indkaldt til et møde, de skal vide, at de kan 
få hjælp, både fra bestyrelsen samt fra NB, CH og BL. 

 
 

6. Eventuelt 
 

1. Næste møde er torsdag den 16. juni kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
2. MJ og HL skal booke et bord til den 16. juni kl. 19.30 til bestyrelsen.  
3. Næste udvalg som skal inviteres til bestyrelsesmødet torsdag den 18. august er Dart. HL 

sender en invitation til Ann Bonnerup. Udvalget kan møde med 2/3 personer.  
 

 
Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

 
 
 
FSKBHs mødekalender http://fskbh.dk/fskbh/info/fskbh-moedekalender.pdf 
 
Referent MJ 

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

