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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 16.6.2016, kl. 17.30 på FSKBH-
kontoret. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm 
(PL), John V. Petersen (JVP), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby (HL), Mette Jul (MJ) 
 
Afbud fra Mari-Ann E. Madsen (MEM) 
 
JT bød bestyrelsen velkommen til dagens møde. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 

Dagsorden blev godkendt – Dog blev der påført et nyt punkt til drøftelse 4.4 - skytterne. 
KC blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
 

1. Bestyrelsesmøde den 12.5.2016, intet at berette. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Beslutning om afholdelse af Bike and Run 2017 

Der var fælles enighed om at afholde Bike and Run i 2017, med MJ som stævneleder. MJ skal 
fremlægge et forslag til en styregruppe samt dato for Bike and Run 2017 til næste bestyrelses-
møde den 18. august. 

Næste års markedsføring skal der sendes et separate nyhedsbrev, samt til alle udvalgsformænd 
til videresend i deres netværk. 
 

2. Beslutning om afholdelse af Høvdingebold 2017 
Bestyrelsen besluttede at afholde ES høvdingebold fredag den 10. marts 2017 alternativet er 
fredag den 3. marts. MJ skal sende en ansøgning til forbundet seneste 8. juli.  
MJ skal undersøge om det er muligt at afholde stævnet i KFIU hallen. Hvis ikke skal Valby hal-
len bookes.  

 
4. Sager til drøftelse. 
 

1. Nordhavn IF 
FSKBH har modtaget vedtægterne for idrætsforeningen Nordhavn IF. Det er lagt op til at FSKBH 
skal deltage aktivt i denne forening. Asger er sat på sagen og skal undersøge det nærmere. Ind-

til der kommer en tilbagemelding fra Asger, vil bestyrelsen ikke fortage sig noget. FSKBH øn-
sker ikke at melde sig ind i Nordhavn IF og stiller derfor ikke op til bestyrelsen. 

 
2. Foreninger i flere tempi – kriterier 

På baggrund af strategi 2018, som blev diskuteret på formandsmødet den 16 og 17 april 2016. 
Har forbundet udsendt et spørgeskema til alle foreninger. Dette skema blev udfyldt i fællesskab 
af alle bestyrelsesmedlemmer. 
 

  Ændring af fordelingsnøglen – vægtning = 50 
  Mere forening, mindre forretning – vægtning = 50 

 
3. Erhvervsskoletræf den 24. september 

MJ har desværre ikke mulighed for at deltage til dette ES træf. Så det bliver JT som deltager og 
evt. GN. Afventer med at tilmelde til næste bestyrelsesmøde. 

 
4. Skytterne 

JT orienterede fra skytternes årsmøde, der var tale om at komme ud af krudthuset. Sker dette 
vil bestyrelsen gøre krav på FSKBHs andel som er 25 % af den likvide formue fra regnskab 
2015. HL formidler dette videre til Carsten Bønnelykke.  

 
5.  Meddelelser fra: 

 
 Formanden 
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JT – orienterede fra billards årsmøde, hvor GN og MJ også deltog. God afdeling med godt styr på 
medlemmer og økonomien. Udvalget har tilmeldt 5 til Firmaidræt open. 
Gebyrsagen – afventer gyldigheden af grundlaget for at opkræve differentieret, næste step er stats-
forvaltningen. 
 
 Næstformanden 
MK – intet at berette. 
 
 Økonomiansvarlig  
PL – kommenteret revisionsprotokollen fra 1. kvartal. Der mangler svar på 5 bilag fra fodbold. Dette 
tages op på næste bestyrelsesmøde i august. 
 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
GN – orienterede fra darts årsmøde. Det går ikke så godt i udvalget. Dart er inviteret til næste be-
styrelsesmøde i august. HL har sendt en invitation, men der er endnu ikke kommer nogen tilbage-
melding. JT vil ringer til Ann Bonnerup fra dartudvalget midt uge 26. 
 
JVP – intet af berette. 
       
KC – 8 hold er klar til ny turnering og der er allerede en venteliste. Dameholdet har spillet mod 
Sundby og vandt 6-0. Kampen mod Herstedvester fængsel er blevet aflyst, grundet banen ikke var 
klar. Ny dato er ikke fastlagt.  
       
 Administrationen 

 

HL – har rykket Bertil, da HL ikke har hørt noget endnu. Erik Larsen fra Hillerød CC som har skrevet 
til HL, har nu bolden om et evt. møde med HL.  

        
MJ – orienterede om mandagens Bike and Run 2016. Det var en fantastisk aften, hvor alt kørte som 
det skulle. 52 hjælpere og 105 hold var mødt op, trods det noget kolde vejr.. Amin Jensen som var 
speaker, lavede sjov og spas aften igennem. Det var god stemning hele aften. Vi glæder os allerede 
til Bike and Run 2017. 
 
 

1. Eventuelt 
 

1. Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 18. august kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
  

 

 
Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

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

Bestyrelsen vil ønske alle klubber, udvalg samt ansatte en rigtig god sommer. 

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

