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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 19.01.2017 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Mari-Ann E. Madsen (MEM), Gitte M. Niel-
sen (GN), John V. Petersen (JVP), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby (HL), Mette Jul (MJ) John og Kasper 
fra eSport - Frederiksberg 
  
Afbud fra Palle Lindstrøm (PL) 
 
 
JT bød bestyrelsen, John og Kasper fra eSport velkommen 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden blev godkendt, efter tilføjelse af punkt 4.4.2 – Årets Leder og Årets forening og 4.7 
tids/opgaveplan for repræsentantskabsmøde. Og ændring på 4.3– ikke kun udpegning af person, men er 
det noget for FSKBH. 
MEM blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
Fra bestyrelsesmøde den 08.12.2016 – HL Budgettet 2017 skal godkendes. Foreslog at for den afdeling 
der ikke har indsendt budget bruges budget 2016. Dette besluttet. 
 

3.   Sager til beslutning 
  Ingen sager til beslutning. 

 
4.  Sager til drøftelse. 
 
 eSport – John og Kasper, 

Fortalte lidt om deres forening, som ligger på Frederiksberg. Foreningen er kun 8 md. gammel og de har 
allerede 100 medlemmer, som betaler 250,- i kvartalet for medlemskab. De kører med flere forskellige 
spil, men mest fighter spil. Det er ikke nødvendigvis online spil, for de gør meget ud af at medlemmerne 
møde op, så man ikke sidder alene derhjemme. Der er stor forskel på udstyret til at spille med, det 
kommer helt an på spillet. De mødes to gange om uge – torsdag er det træningsdag og hver anden søn-
dag er der turnering. Disse turneringer koster 100,- og alle præmier er for det meste pengepræmier.   
De spiller på en net-cafe med plads til firs personer. Der er ca. 30 personer der møder op hver torsdag. 
John og Kasper opfordrer bestyrelsen til at lave en brugerundersøgelse om klubberne er interesseret i at 

deltage i en eSport turnering, John og Kasper vil gerne være behjælpelig med en turnering. Som evt. 
kunne holdes på net-cafeen. 
HL og JT laver et oplæg til klubberne MJ skal sende det ud og efter tre uger en opringning som  
opfølgning.  
 

 Rigtige Mænd 
Efter en længere debat, bliver det besluttet at FSKBH pt. ikke har mulighed for at afholde rigtig mænd. 
JT vil sende en mail til forbundet og forklare situationen. 

 
 Idrætsforum i København 

Bestyrelsen talte om at deltage i idrætsforum København. MK og JVP vil gerne deltage på næste møde. 
JT vil spørge Asger om han deltager på mødet. 

 
 Formandsmøde i DFIF 22-23/04-2017 

JVP og KC deltager her. 
  

4.2   Årets Leder og årets forening  
       Sidste frist er 19/02, bestyrelsen skal gå i tænkeboks til næste møde.  

 
 Udviklingsseminar for bestyrelse og udvalg 

Dette kan først blive efter repræsentantskabsmøde. Men et emne kunne være fusion? 
 
 Danmarks-Samfundet 

Ingen har desværre mulighed for at deltage i generalforsamlingen. 
 



 

2 

 

 Tids/opgaveplan for repræsentantskabsmøde 
Der skal udsendes indkaldelse til enkelsmedlemsmøde torsdag den 23/02.  HL og JT vil deltage til 
denne møde. MJ sender en invitation ud senest onsdag den 08/02. 

   
            
5.  Meddelelser fra: 

 
 Formanden 
JT – deltog sammen med repræsentanter fra DIF og DGI på Københavns Rådhus for sammen med kul-
tur- og fritidsudvalget med kulturborgmester Carl Christian Ebbesen i spidsen at kåre årets forening i Kø-
benhavns Kommune. Der var mange kvalificerede emner, men der var bred enighed om at prisen i år 
skulle gå til Boldklubben Skjold.  
JT har skrevet med forbundet om vores bekymring for økonomien vedr. Rigtige Mænd, og vi har modta-

get en uddybende forklaring. Dog vælger vi at takke nej i år grundet manglende frivillige hænder samt 
længerevarende sygdom på kontoret. 
JT har undersøgt mulighederne for at få et samarbejde i gang med Idrætsforum København, hvor FSKBH 
og KFS kunne være interesseret i et samarbejde. 

   
 Næstformanden 

      MK – Intet af berette.      
 
 Økonomiansvarlig  

      PL – Ikke til stede 
 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

      GN – Intet af berette.      

 
      KC – Trækker sig fra bestyrelsen til april.  

Julestævnet i Rødovre hallen d. 10. december var endnu en gang en stor succes. der deltog 55 hold i 4 
kategorier, nemlig herresenior 39, SOB 8, mix 5 og damer 3. Også stor succes i håndbold, hvor antallet 
blev fordoblet til 6 hold. Hyggelig lang dag, med god stemning og en enkelt uheldig episode. Mange til-
fredse deltagere.  
Året 2017 er igen i år lavet om til afsluttende indefodboldstævner 4 søndage som sidste år. Dermed må 
vi konstatere at den gamle indefodboldturnering er død for altid. Desværre begyndte de to første stæv-
ner med en del mangler, idet der ikke var sat bander op til første stævne, og til begge de to første 
stævner virkede uret og mikrofon ikke. Vagten der er på tilkald, har ikke meget at gøre godt med, i dis-
se tilfælde. Michael har kontaktet de ansvarlige, samt kulturborgmesteren. Der er blevet lovet at alt fun-
gere d. 29. januar til næste stævne.    
 

      JVP –  Intet af berette.      

   
      MEM - Tennis, Intet nyt. 
      KFIU-anlægget: Det er svært at finde en dato til bestyrelsesmøde. Men det skal afholdes i starten af 
      februar - helst. 
      Badminton: Bestyrelsen har talt med Flemming om overtagelse af holdresultater, så det kan vi gøre nu 
      for at aflaste kontoret. Turneringen kører som det skal. 
      Har lige afholdt miniturnering, men kun med to rækker, så der var dårlig tilslutning, men alt forløb godt. 
   

 Administrationen 
 

      HL – har skrevet til Flemming i den18.01 for at få en status, men har ikke hørt noget endnu. 
      Patrick fra tennis, vil gerne møde bestyrelsen på vores næste møde. Men det kan desværre ikke 
      Blive næste gang, men Patrick vil blive inviteret så hurtigt det kan lade sig gøre, bestyrelsen vil 
      meget gerne hils på Patrick. 

      HL gav status på tilmelding og afbud til nytårskuren. 
      Allan Schmøde har spurgt om muligheden for mobilpay. HL laver aftale med banken om dette. 
 
      MJ – Der er desværre kun 5 hold tilmeldt til ES cuppen – men vi afholder alligevel. 
      Den nye hjemmeside er ved at være klar, den kommer op og kører i starten af februar. 
      Til at starte med er den ikke helt færdig, men MJ har bruge for hjælp fra udvalgene.  
      MJ vil sende en mail ud til alle udvalgene, de skal løbe deres del af hjemmeside igennem 
      for at se om der mangler noget.  
 

 
6. Eventuelt 
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       Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 9. februar kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
        

Bowling udvalget – skal inviteres til februar møde, HL invitere. 
 
              
    

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

