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Referat fra bestyrelsesmøde i StorKøbenhavn, torsdag den 14.4.2016, 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), Henrik Lindby (HL), Mette Jul (MJ) 
Fra kl. 17.30 til 18.30 formand for tennis Alex Neergaard (AN) 
Fra kl. 19.30 Kim Christiansen (KC) 
 
JT bød bestyrelsen og AN velkommen til dagens møde. 
 
Det er på baggrund af punkt 5.5 fra sidste bestyrelsesmøde 17/03-2016 at bestyrelsen nu inviterer AN 
formand for tennis udvalget. Alle udvalg vil blive indkaldt, et udvalg pr. møde. 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden blev godkendt 
MK blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
 

1. Bestyrelsesmøde den 17.3.2016, intet at berette. 
 
 

3. Meddelelser fra: 

 
1. Formanden 
JT – er færdig med både den skriftlige og mundlige beretning til repræsentantskabsmødet.  
Medlemstilskuddet i år bliver 10,74, dette tilskud kommer fra en fast pulje. JT deltager ved skytte 
udvalgets årsmøde mandag den 23. maj.  
 
2. Næstformanden 
MK - På seks år er antallet af hold faldet fra 320 til 165. Dette kan der være flere årsager til, men en 
kan være at, det er for hårdt at være holdleder. Det kan være svært at samle hold og det er for let 
at melde afbud. 
Der kan dog tjenes mere på en endags event, end på en hel sæson. 
  
 
3. Økonomiansvarlig  

PL – Regnskabet er klar og vil blive gennemgået på repræsentantskabsmøde. 
 
4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
GN – har flyttet rundt på et par ting, så GN har mulighed for at komme til billards årsmøde. GN er 
også inviteret til atletiks årsmøde, men det er desværre samme dag som billard. GN har sagt ja til 
billard først, så derfor dette valg. MEM vil prøve at kommer til atletiks årsmøde i stedet for GN, det 
er onsdag den 18. maj. GN henstiller til at afdelingerne ikke ligger årsmøderne sammen dag. GN 
forslår at datoer skal stå nederst i referatet hver gang. 
Bestyrelsen besluttede at aktivitetskalenderen vil kommer til at ligge på hjemmesidens forside. Så 
det er nemt at se alle datoer for møder og andre aktiviteter. 
Der skal kigges på stemmeret hos et enkeltmedlem på udvalgenes årsmøder. Det er ikke rimligt at 
et enkeltmedlem har 1stemme, når klubberne max kan have 2 stemmer. JT undersøger denne ud-
fordring til formandsmødet lørdag den 16. april. 
 

MEM – badminton kører som det skal og Gladsaxe har besluttet at fortsætte – turneringen er slut og 
til årsmødet kan der uddeles pokaler. Tennis sammenhold er super. Der var generalforsamling i KFIU 
torsdag den 7. april. Udover bestyrelsen, var 2 andre mødt op. På mødet blev det besluttet at købe 
en ny traktor, da vi ikke kan lån den gamle mere og det er for dyrt at leje en traktor. Der er indhen-
tet mange tilbud til denne traktor, så det er undersøgt grundigt. Til orientering har KFIUs bestyrelse 
tilbagetrukket 10.000 kr. fra tennis anskaffelser. 
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JVP – Fodbold Gladsaxe er der seks hold tilmeldt i denne sæson. 
 
KC – Der bliver samlet et Oldboys holdet, som skal spille mod de indsatte i Herstedvester fængsel. 
Intet fra håndbold. 
       
 
 
 
5. Administrationen 
HL – Orienterede om en mail der var kommet fra Erik Larsen fra CC Hillerød. Erik vil indgå et sam-
arbejde med FSKBH, men ud fra mailen, kan man ikke helt forstå hvad samarbejdet går ud på. HL 
skriver en mail til Erik Larsen, så Erik kan uddybe det lidt tydeligere.. 
MJ- orienterede kort om sig selv. Er som udgangspunkt på kontoret tirsdag, onsdag og torsdag.   

MJ skiver bestyrelsens referat og HL læser/retter det igennem inden det sendes til bestyrelsen.  
MJ deltager i billards årsmøde onsdag den 18. maj. 
 
 
 
 

4. Sager til beslutning 
 
1. FSKBH Repræsentantskabsmøde 18. april 2016 
Der er tilmeld 67 til repræsentantskabsmødet mandag den 18. april i Loen, 2610 Rødovre 
Regnskabet blev sendt rundt til underskrift af bestyrelsen.   

 
 

5. Sager til drøftelse. 
 
1. Orientering af erhvervsskoleområdet 
MJ er ved at gøre klar til at køre ud og tale med erhvervsskolerne. MJ spørg bestyrelsen om hvad 
mødet med skolerne skal handle om. Det besluttes at MJ skal se hvad FSKBH kan gøre for erhvervs-
skolerne. Men MJ skal have fokus på Bike and Run først, så MJ vil starte med at besøg fire/fem sko-
ler efter skolernes sommerferie.  
 
2. Bike & Run 
MJ orienterede om Bike and Run, status er: 

 
 Rødovre og Brøndby kommune har godkendt ansøgningen 
 Afventer svar fra Hvidovre, Glostrup kommune samt politiet, skulle komme næste uge. 
 Ca. 35 hjælpere har sagt ja til at hjælpe mandag den 13. juni 

 Der er uddelt 1500 flyers på nuværende tidspunkt 
 Bike and Run programmet er sat i gang og Rødovres Borgmester har sagt ja til at skrive en   
       Velkomsts hilsen til programmet.  
 De stativer som FSKBH bevilliget penge til på bestyrelsesmødet den 17. marts, er sat i gang. 

 
Bestyrelsen gør MJ opmærksom på at der er en evaluering fra Bike and Run 2015, den ville være 
god at læse igennem. 

 
3. ES Run stafteten  

       MK orienterede om ES Run, et løb der skal være på samme dag som Bike and Run, men det er for 
erhvervsskolerne. 

       De skal stille med et hold på 3 personer som hver skal løbe 2,5 km. Løbet vil forgå fra kl.13 – 15. 
MJ har allerede sendt ud til 15 skoler, desværre er der kun 2 som har vendt tilbage med svar. MJ vil 
prøve at ringe til skoler og spørge igen, om det ikke ville være en god idé. Hvis der kan komme 10 

hold vil løbet blive afholdt. 
 

4. Møde med afdelinger 
AN orienterede først om status i udvalget, det går godt. Turneringen er på plads, med 21 hold og 
banerne er klar. Herefter meddelte AN at han trækker som formand for tennis udvalget. Dette sker 
dog først efter årsmødet i oktober. AN vil gerne køre turneringen færdig i denne sæson. AN har 
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prøvet at finde en ny formand, men det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt. AN trækker 
sig også fra posten som næstformand i KFIU bestyrelse med øjeblikkelig virkning.  
 
Bestyrelsen diskuteret herefter mulighederne for en ny formand, det blev besluttet at FSKBHs kontor 
(HL) skal: 
 

 Kontakt Bertil Jønsson tidligere udvalgsmedlem. 
 Kontakt Christian Fisker 
 Meddelelse ud til alle holdleder 
 Et skriv i nyhedsbrevet. 
 Der vil blive tilbudt ekstra hjælp fra FSKBHs kontor til den nye tennis formand 

 
 

Derudover blev der diskuteret om hvordan man kan tiltrække flere spillere, der er på nuværende 
tidspunkt lige knapt 100 medlemmer i tennis klubben: 
 

 Pressemeddelelse i Valbybladet – Danmarks største idrætsforening ligger i Valby 
 Lave et frivillige korps 
 Åbenhus arrangement tennis/badminton. 
 Flere skilte til KFIU hallen. 
 Lej reklameplads på husgavl. 
 Idekatalog til alle udvalg 

 
Det er dog vigtigt at få udvalgene med til at rekruttere medlemmer til de forskellige sportsgrene. 
 
 

 
6. Eventuelt 

 
1. Næste med er torsdag den 12. maj kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
2. Næste udvalg som skal inviteres til bestyrelsesmødet er Dart. HL sender en invitation til Ann 

Bonnerup. Udvalget kan møde med 2/3 personer. Skulle det være at Dart ikke kan deltage, bliver 
Bordtennis inviteret til dette møde. 

3. MK tale med Asger om halfordelingsudvalg. 
 
 
 
FSKBHs mødekalender http://fskbh.dk/fskbh/info/fskbh-moedekalender.pdf 
 
 

Referent MJ 
 

 
 

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

