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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 18.8.2016, kl. 17.30 på FSKBH-
kontoret. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm 
(PL), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby (HL), Mette Jul (MJ) 

Fra kl. 17.30 til 18.30 formand for Dart Ann Bonnerup (AB), Henrik Jørgensen (HJ), Bjarne Peter-
sen (BP) 
 
Afbud fra John V. Petersen (JVP) og Mari-Ann E. Madsen (MEM) 
 
JT bød bestyrelsen og til AB, HJ og BP fra Dart velkommen til dagens møde. 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden blev godkendt  
JT blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
 
Fra bestyrelsesmøde den 16.6.2016, ønskede revisionen enkelte besvarelser på udvalgte bilag. MK 
sender svar og afklaring på disse bilag og HL videregiver svarene til revisionen.  
Fremadrettet skal de nye retningslinjer om bilag overholdes, før der bliver udbetalt penge fra konto-
ret. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Beslutning om styregruppe til Bike and Run 2017 
MJ gennemgik oplægget om ny styregruppe til B&R – Bestyrelsen godkendt styregruppe, som kom-
mer til at se således ud: 
 

 Mette Jul – arrangementsansvarlig 

 Henrik Lindby – cykel/løberute ansvarlig 

 Jeanette Thornberg – målområde ansvarlig 

 Leif Slangerup 

 Poul Munk 

 
Bike and Run 2017 vil løbe af stablen mandag den 12. juni 2017 samme sted som i 2016, Rødov-

re parkvej 501, 2610 Rødovre, (de grønne områder) 
 

4.  Sager til drøftelse. 
 

1. Arbejdspladsernes Motionsdag 
FSKBH har desværre ikke mulighed for at stille aktiviteter til rådighed for arbejdspladsernes moti-
onsdag. Men der vil blive sendt et link ud i et nyhedsbrev om dagen.  
 
2. Sparring og hjælpe til kommunikation 
Firmaidrætsforbund tilbyder hjælp til kommunikation på forskellige niveauer. MJ tager fat i Camille 
Jørgensen fra forbundet om et evt. besøg i Nyborg.  
 
3. Puls – velgørenhedsarrangement 

       FSKBH er ikke interesseret i at deltage i dette arrangement. FSKBH har ikke midler til et sponsorat.        

 
4. Møde med afdelingerne – Dart 
Dart har været lidt bagud med hold de sidste par år, men heldigvis ser det anderledes ud i år. Dart 
er gået frem med 4 hold i år fra 8 til 12 hold. Så det giver lidt mere blod på tanden hos AB, HJ og 
PB.  
Dansk Dart union har lagt deres turnering i weekenderne og det har medvirket til en øget interesse 
hos nye klubber om at spille hos FSBKH Dart.  
Dart kan søge penge hos FSKBH, penge som kunne udvikle Dart. Det kunne være i form af seminar, 
åben hus m.m. Der skal sendes en ansøgning til FSKBHs bestyrelse, med beskrivelse af arrangemen-
tet. Den daglige økonomi hos dart ser rigtig fin ud. 
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Hvis Dart har et opslag som skal synliggøres, skal de sende til kontoret, så kommer den på Face 
Book og nyhedsbrev. 
Dart ønsker flere fælles flyers til klubberne. 
 
Ideer til Dart: 
Lave en venteliste med hold, når der er minimum 4 hold, kan man starte en ny turnering. 
Stævne hos Emdrup bodega. 
Stævne for Erhvervsskolerne  

 
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 

JT – orienterede om gebyr sagen hos Københavns kommune.  Københavns kommune har sendt et 
brev til alle klubber. Klubberne skal indberette deres medlemmer over og under 25 år. Men det er 
stadig meget uklart hvad der er oppe og nede i denne sag. FSKBH har ikke modtaget noget brev. 
Skytteafdelingen har indkaldt til et ekstraordinære årsmøde onsdag den 14. september, her del-
tager JT og JVP. Skytteafdelingen er måske i tvivl, men FSKBH skal have 25 % af den likvide for-
mue, som er optaget i regnskab 2015.  
JT deltager i gokarts årsmøde torsdag den 25. august. 
Tennis afholder også årsmøde onsdag den 28. september, JT kan desværre ikke deltage, men det 
bliver MEM eller HL og MK kigger om han kan?  
 
 Næstformanden 
MK – intet at berette  
 

 Økonomiansvarlig  
PL – orienterede om mødet med revisorer som blev afholdt torsdag den 11. august. Har gennem-
gået halvårsregnskabet. Det ser fint ud, dog bør det nævnes, at der fortsat er en del bilag, der ikke 
overholder fomalia med formål og deltagernavne. Endelig skal standardbilaget fremover anvendes til 
afregninger. 
Oversigt over restancer   
Økonomi på dagsordenen til oktober. 
 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
GN – orienterede om de 2 herrer og 2 damer som til august skal deltage i Christiansborg rundt.  
Der er ansat ny vandgymnastik instruktør til at køre onsdags hold. Til tirsdags holdet mangler der 
stadig en, men der søges op højtryk.  
 
KC – Ny række i fodbold starter op i september, rækken kommer til at hedde B2, der kommer hel-

digvis flere og flere hold. Der bliver sendt et udvalg og UK'ere afsted til Valby og Kløvermarken, og 
her vil de uddele flyers for vores jule five a side og julestævne. Det var en stor succes sidste år og 
der kom mange nye hold.  
Ikke så meget fra Håndbold endnu 
       
 Administrationen 

 
HL – Har rykket Bertil for et svar. Har ikke hørt fra Lars fra CC Hillerød om evt. samarbejde. 
Har sagt ja til at hjælpe i Forum i uge 42, der skal bruges 6 mand. Samme opgave som sidste år.  

        
MJ – orienterede kort om evalueringen fra Bike and Run. Der er kommet et par gode kritikpunkter, 
som der vil blive lavet om på. Men der var også mange at de samme kritikpunkter med både + og – 
fortegn, så det er svært at gøre alle tilfredse. 
Første sponsorer til Bike and Run er hjemme, det er Pro-Safe og håber at der kommer en til.  

MJ er så småt begyndt at skrive rundt til Erhvervsskolerne, men ikke alle har tid, de skal lige starte 
skoleåret op. 
JVP og MJ var til rollemodel traf i Nyborg. Her var det tydligt at det skulle være mere synligt hvad 
man kunne bruge en rollemodelsforeningen til. Men der var stadig enighed om at bevare rollemodel 
foreningen. 
Schools on the run som er i samarbejde med Firmaidrætsforbund, kommer forbi FSKBH fredag den 
2. september. Her har FSKBH gjort klar til levende kryds og bolle. Dette kommer til at forgår i tids-
rummet 11.00-13.45. 
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6. Eventuelt 
 

       Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 8. september kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
       Næste udvalg der skal inviteres er atletik, HL sender en invitation til atletik. 

 
       PL melder fra til næste bestyrelsesmøde. GN tager til regionsmøde torsdag den 8. september  

 
       HUSK TILMELDING TIL FRIVILLIGE FREDAG SENEST 2. SEPTEMBER. 

 
 
 

 
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

