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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 
8.12.2016, kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 
 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm 
(PL), Kim Christiansen (KC), Mari-Ann E. Madsen (MEM), Gitte M. Nielsen (GN), 
John V. Petersen (JVP) og Henrik Lindby (HL) 
Afbud: Mette Jul (MJ) 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 

JT ønskede et nyt punkt til drøftelse 4.1 - Udviklingsforløb 

Dagsorden blev med nyt punkt 4.1 godkendt. 

JT blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møde. 
 
Bestyrelsesmøde den 10.11.2016, Intet at berette. 
 
 

3. Sager til beslutning 
 

1. FSKBH Budget 2017 
- Udvalgenes budgetter 
- Fællesbudget 
PL Ny temadrøftelse om underskud, hvor der skal ses på bemandin-
gen af kontoret. Budget godkendes på januar mødet når den sidste 
afdeling har indsendt. 
JT Meget dårligt at der stadig mangler budgetter. 

 
2. Rigtige mænd 

Løbet afholdes den 24. maj. 
Positiv indstilling, men mange er betænkelige vedr. bl.a. økonomien i 
arrangementet i forhold til de resurser der skal bruges. 
Besluttet at JT spørger nærmere ind til løbet og økonomien, på næ-
ste styrelsesmøde i Forbundet, hvor Dan Hansen, som er projektle-
der på løbet deltager 

 
3. Underskrivelse af 2. og 3. kvartal af revision 

MK sender besvarelse til HL 
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4. Generel omkostningsdækning 
Jf. revision af 2. kvartal, så beder revisionen om en redegørelse for 
sammenhæng med øvrig omkostningsdækning. 
 
Emnet drøftet og bestyrelsen finder det ok, da FSKBH er betaler af 
ydelsen og da indkøbene ikke bruges på privatadresser. 

 
 

4. Sager til drøftelse. 
 
1. Udviklingsforløb for FSKBH. 
I forlængelse af sidste møde, hvor Sannie Kalkerup deltog, blev det 
besluttet at lave et udviklingsforløb, hvor emnet er en generel 
drøftelse af de 2 fusioner i 2010 og 2014. 

 JT kontakter Sannie for et oplæg. 
 

 
 

5. Meddelelser fra: 
Formanden orienterede om 

 
- Kulturministerens Idrætspris gik til hækkeløber Sara Slott, hvor prisen 

blev overrakt af den nye kulturminister Mette Bock. Hun virkede utrolig 
engageret og holdt en flot tale. Imponerende at hun gik rundt og hilste 
på alle de fremmødte – og vi var mange! 

- Jeg har fået liste på 35 klubber/foreninger, som er indstillet til Årets 
Idrætsforening 2016 i Københavns Kommune. Jeg fik udvalgt 3 spæn-
dende, som jeg håber får opbakning fra de øvrige deltagere – heriblandt 
DIF og DGI samt kultur- og fritidsudvalget. 

- Tæl Skridt, som forbundet udbyder hvert år, er nu ændret til at skal væ-
re 4 gange årligt og hver af 2 ugers varighed. 

- Erhvervsskolepuljen i for bundet har ændret betingelserne for at søge 
midler. Det betyder bl.a. at Erhvervsskoler i samarbejde med foreningen 
kan søge midler, og dermed være en god start på et videre samarbejde. 

 
 

Næstformanden 
 
- Skal deltage i evalueringsmøde med idrætsanlæggene i næste uge. 

 
Økonomiansvarlig 
 

Intet 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
GN:  

– Har deltaget i landsdel øst møde, hvor der blev informeret om Rigtige 
Mænd. 
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- Svømmeafdelingen holder julehygge den 20. december med æbleski-
ver og gløgg 

 
MEM: 

- Tennis: Ligger stille pt. 
- KFIU: Prøvet at indkalde til bestyrelsesmøde – vil blive afholdt i starten 

af 2017 
- Badminton: FSKBH mesterskaberne er blevet aflyst pga. manglende 

tilmeldinger. 
 

JVP: 
- Bowling: Der er julestævne den 11/12 i Gladsaxe. 
- Har været i kontakt med Arne fra motionsafdelingen om deres data-

base. 
 

KC:  
- Jule Five a Side d. 19. november var endnu engang en stor succes, med 

15 Herresenior hold (2 blev dog væk), og 8 SOB/Mix hold. God stem-
ning og hyggeligt traktement af KFB folkene i klubhuset, med både 
Gløgg, æbleskiver, samt andet at spise og drikke. 

  
- Julestævnet d. 10. december, er der tilmeldt 39 Herresenior, 8 SOB, 6 

Mix og 3 Damehold. I alt 56 hold mod 58 i 2015, hvor 5 hold dog blev 
væk. Håndbold har 6 hold med, mod 3 i 2015. 

  
- Årsmøde i DAI, hvor der blev en mindre i deres fodboldudvalg, så man 

er nede på 3 i udvalget. Dog har man en fuldtidsansat, og den tidligere 
fuldtidsansatte som nu fungere som konsulent, så man er godt kørende. 
Jan Ludvigsen som har været formand i over 30 år, går nu på pension, 
og får også mere tid til fodboldarbejdet. Samtidig stopper han som for-
bundsformand til nov. 2017, og det kommer DAI fodbold endnu mere til 
gode. Vi må nok forvente en større satsning/konkurrence de kommende 
år fra DAI fodbold her i København. I 1996 var DAI og FKBU næsten lige 
store, men selvom DAI i 2015 havde en nedgang på 400 kampe i deres 
turnering, så blev der spillet ca. 4000 kampe. Til sammenligning blev 
der i FSKBH spillet 1600 kampe. 

  
 

Administrationen 
 

HL: 
- JT og jeg har holdt en syge/fraværssamtale med Flemming. 

Flemming har netop i dag forlænget sin sygeperiode til starten af janu-
ar.  

 Vi opfylder betingelserne for refusion af sygedagpenge.  
Jeg har kontakt med Kbh. Kommune med henblik på at få en praktikant 
i 4 uger – Tvivler dog på der komme noget ud af det. 
Mette er pt. fraværende pga. omstændigheder i nærmeste familie. 
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- Jeg har den 22/11 holdt med Patrick, som er ny tennisformand. 
Patrick er 27 år og aktiv i bestyrelse i tennis klub og i Danske Bank. 
Fik orienteret Patrick om FSKBH og de opgaver der venter. 
Vi holder et nyt møde i det nye år, hvor Bertil som er holdturneringsle-
der også bliver indbudt. 
 

- Ole Thy har oplyst at Krudthuset er opsagt til 31/12-16, der afholdes 
økonomimøde i januar, hvor JVP deltager fra FSKBH. 

 
6. Eventuelt. 

 
- Nytårskuren afholdes den 3/2-17 hos MEM. Der skal være 12 deltager 

før den gennemføres. 
- HL foreslog at indlæg under punkt 5. senest dagen efter bestyrelsesmø-

det fremsendes skrifteligt til referenten. Alle tilsluttede sig dette. 
 
 

 
Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

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

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