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Ordinært årsmøde, tirsdag den 23. april 2013, FSKBH’s kontor 
 
Til stede: Bestyrelsen 1 
 Klubberne 1 
 Udvalget 5 i alt 7 personer 
 
Dagsorden: 1.   Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Beretning for 2012 
4. Indkomne forslag (ingen) 
5. Orientering om regnskab og budget 
6. Valg 
          På valg er 
          Formand – Arne V. Hansen – FSKBH-1 – for 2 år. Modtager ikke genvalg 
          Udv.medlem – Leif Slangerup – Nordea – for 2 år 
          Udv.medlem – Ole Kofoed (Webmaster) – for 2 år. Modtager ikke genvalg 
7. Afslutning 

 
1. Arne V. Hansen bød velkommen og foreslog Gitte Nielsen, Bestyrelsen, til diri-

gent. 
 
2. Gitte konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. 

Arne blev valgt som referent 
P.g.a. de få deltagere skønnedes stemmetællere ikke påkrævet. 
 

3. Da alle de tilstedeværende havde et godt kendskab til afdelingens virke i 2012, 
fremhævede Arne kun hovedpunkterne i den udsendte beretning, bl.a. fremhæve-
de han TOPDANMARK som en forening, der havde støttet godt op om årets ar-
rangementer – såvel motionsløbene som firmastafetten – og UNI SAFE for god 
deltagelse i firmastafetten og for at stille gode lodtrækningspræmier til rådighed. 
 
Blandt næste års opgaver er især udbredelsen af vore klubbers kendskab til vore 
arrangementer et hovedpunkt, ligesom placeringen af firmastafetten forår eller ef-
terår skal afgøres. 
 
Endelig er der edb-programmet for motionsløbsresultater, der har været ramt af 
flere uforudsete hindringer. Inden årsmødet havde vor frivillige hjælper frem-
sendt en plan for færdiggørelse, men Arne havde først set mailen efter mødet, så  
mailen videresendes sammen med referatet. 
 
Beretningen gav ikke anledning til debat. 

 
4. Der var ingen indkomne forslag. 
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5. Arne orienterede kort om regnskab og budget. 
 

Årets regnskab udviste et overskud på et par hundrede kroner, så vi nu har opspa-
ret en pulje på kr. 4.145,36 siden fusionen. 
Herudover er der et indefrosset beløb fra KFIU-atletik fra før fusionen. 
 
Årets budget var meget skrabet, bl.a. fordi bestyrelsens kr. 2.000,- for arbejdet 
med Bike & Run ikke længere kom til udbetaling, og fordi tilslutningen til vore 
arrangementer var vigende. 
Max Mathiesen, TOPDANMARK, spurgte, om udvalget havde en forklaring på 
den vigende deltagelse – men det er svært at sætte fingeren på en bestemt ting. 
Arrangementsudbuddet er stort, såvel uden for som inden for firmaidrætten og 
det var også meget få af vore klubber, der deltog, så vore indbydelser druknede 
måske i mængden. 
 

6. Arne ønskede ikke genvalg, og der var ingen kandidat til formandsposten. 
Det betyder, at udvalget må forsøge at opfordre vore klubber til at finde en      
kandidat og så indkalde til et ekstraordinært årsmøde.  
Indtil da, må opgaverne løses efter en midlertidig plan. 

 
       Leif Slangerup blev genvalgt for 2 år. 
 
       Ole Kofoed blev ikke genvalgt, idet hans job som webmaster var ophørt.   
 

7. Gitte fortalte, at Firmaidræt StorKøbenhavn netop var blevet valgt til årets for-
ening i Dansk Firmaidrætsforbund. Valget var begrundet i vor villighed til at op-
tage nye aktiviteter og at gennemføre store arrangementer. 
 
Endvidere arbejdes der på en fusion med LTFI fra 1. januar 2014 med Firmaidræt 
StorKøbenhavn som fortsættende forening. 

 
Såvel dirigenten som den afgående formand takkede for fremmødet og interessen 
for afdelingens arbejde. 

 
 
24. april 2013 
Arne V. Hansen, ref. 

      


