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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 09.03.2017 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)  
  
Afbud fra Palle Lindstrøm (PL) 
 
 
JT bød bestyrelsen, Jes og Birthe fra petanque velkommen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 
 
Dagsorden blev godkendt, dog blev der tilføjet punkt 3.3. annoncering 
KC blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
Fra bestyrelsesmøde den 09.02.2017 – intet at berette 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Temperaturmåling på forbundets tilbud til foreningerne 

Bestyrelsen gennemgik og udfyldte denne måling.  

 
2. Bliv pilotforening for E-sport 

Forbundet har lavet en pulje med penge og ekstra hjælp til 5 foreninger – Det er gratis og det kører 
et par måneder og der er en plads tilbage. HL og JT vil holde et møde med forbundet om at få den 
sidste plads.  
Det eneste krav for at få en plads, er at foreningen hjælper andre foreninger der ønsker at afholde 
E-sport. 
Der er kommet 6 tilbage meldinger fra vores klubber og de har alle 6 forskellige forslag. 
 

3. Annoncering 
Der er kommet en mulighed for at få en annonce i Idræt og motion- sundhed i Jyllandsposten. De har 
204.000 læsere på landsplan. Annoncen koster 12.000 for en side 10.000 pr. stk for to sider. Kunne 
dette være en mulighed for Bike and Run 2017/2018? 
Der var ikke stemning for at købe annoncen i denne omgang. 

 
4.  Sager til drøftelse. 
       

1. Møde med petanque 
       Udvalget har det rigtig godt. Er i gang med at planlægge ny turnering da sæsonen starter om en 
       måned. Udvalget er begyndt at bruge stævner planer og det fungere super godt. Ved opstarten af  
       stævner planeren var der lidt ændringer af resultater, men det var nemt at rette.  
       Der er samme antal hold som sidste år – 10 skt.  6-mandshold og 16 stk. 3-mandshold, det er 
       udvalget godt tilfreds med. 
       Udvalget består af 4 medlemmer - Jes, Gitte, Birthe og Asger og det er et godt antal. 
       I september afholdes et afslutnings stævne med efterfulgt af middag. Her er der stor opbakning, 
       der er 128 tilmeldte personer og det er en super dag/aften. Der spilles fra kl. 17 – 19 og herefter er der  
       middag, maden kommer fra Valby Hallen. Sidste turnering er i november måned. 
       Udvalget ønsker nye brædder til banerne, da de gamle er rådne.  

       Der bliver færre og færre baner, da mange grusbaner, bliver lavet om til andet.  
       Kigger efter et nyt sted hvor der kunne holdes afslutningsfest, hvor der er plads nok til at alle kan spille.    
       Hvis udvalget ønsker noget nyt, er der mulighed for at ansøge bestyrelsen. Hvis der skal afholdes noget 
       udover det normale. 
       Der kommer en del hold til Firmaidræt Open. 

 
2. Pickleball 
Pickleball er en ny sport i Danmark. Det kunne være en god ide for FSKBH. MEM undersøger om det er 
ok at bruge hallen.  MJ og HL tager et møde med Rikke (som kender til Pickleball). Evt. kan 

       Rikke stå for en turnering/ udvalg. 
       Se mere om Pickleball: Klik her  

https://www.youtube.com/watch?v=yhkjNsEA9_w
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3. KFIU-Hallen administrationen 
Der skal laves en genforhandling af kontrakten, så det holder overens med de timer der bliver brugt. HL 
og MJ er ved at lave et oplæg til en ny kontrakt. 

 
4. Seminar – opfølgning 
JT har talt med Sannie – Sannie er ikke klar før efter sommerferien. Så måske kunne det være til sep-
tember.  

 
5. Ansættelse af ny medarbejder 
Der er behov for en person i 15 timer og derudover en idræt studerende i måske 3 måneder. Som skal 
prøve at komme ind på ES. MJ og HL laver en jobbeskrivelse.  

 

6. Formandsmøde lørdag den 22.04 
Her deltager JVP og KC - HL tilmelder. 

 
7. Tidsplan for repræsentantskabsmøde 
Der er blevet indkaldt til tiden.  

       Enkelmandsmøde var der kun tilmeldt 1 person til mødet, så det blev aflyst, men den tilmeldte person    
       har fået en stemmeret til repræsentantskabsmødet. 
       Maden er blevet bestilt. 
       MK, PL, KC, MEM er på valg – alle stiller op igen, undtagen KC, han tænker over det. 

     
       
5.  Meddelelser fra: 

 

 Formanden 
     JT – Erhvervsskoleteamet i forbundet er desværre blevet forsinket i deres rundtur til erhvervsskolerne.     
     Når der har været kontakt vil foreningen efterfølgende få besked, så vi afventer – stadig – i spænding. 
     Der har været afholdt et indledende møde forud for mødet med Idrætsforum København. Det blev aftalt,   
     at Peder Bisgaard – i samarbejde med Sannie Kalkerup – udsender dagsorden til mødet den 5/4-17. Fra   
     Idrætsforum København deltager Søren Hemmingshøj og Henrik Ravnild. Øvrige deltagere er Poul-Erik  
     Oppelstrup – KFS, Asger Gaard, MK og JT fra FSKBH samt forbundsformand Peder Bisgaard. 
     Der er 183 deltagere til Eurofestival i Ghent til juni. 
     JT har deltaget i styregruppemøde i Bike & Run, hvor vi gennemgik tidsplanen. MJ har helt styr på   
    det, og jeg er sikker på, vi nok skal få afholdt et stort og flot løb. Til at markedsføre løbet har vi allerede  
    modtaget foldere, som vi alle skal være med til at få omdelt. 
    Jens Ø. Møller stopper desværre som idrætskonsulent i forbundet, da han har fået andet arbejde. Hans  
    afløser bliver Brian York. JT deltager – indtil videre - ved årsmøderne hos: Bordtennis, bowling og  
    skydning. 

   
 Næstformanden 

     MK – intet at berette 
 
 Økonomiansvarlig  

     PL – Ikke til stede 
 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
     GN – HL laver en liste over klubber som har fiskeri til Allan. 
      
     KC – Turneringen 2017 er lagt, og det er med tilbagegang igen i år. Omkring 20 hold mindre i forhold til 
     2016, men omkring 150 hold i alt. Det er herresenior og oldboys der skyldes tilbagegangen, da de andre  
     rækker stort set er status quo. Vi tror/håber dog på, at der kommer samme tilgang igen i år, når vi først  

     er kommet i gang med turneringen, som vi så sidste år. 
     Fodboldafdelingen har tilmeldt to hold til ECSG i Gent. Det drejer sig om et herresenior hold, samt et 40+  
     hold. Det drejer sig om 26 personer i alt, med 10 spillere + 1 reserve til hvert hold, samt to UK holdlede 
     re til hvert hold. Det var svært at finde hotel i Gent, men et større arbejde gav til sidst resultat, så vi spa 
     rede penge på transport frem og tilbage flere gange hver dag, imellem Brügge og Gent. 
     Der er tilmeldt i alt 4842 deltagere fra 21 nationer, og Danmark er nr. 6 på listen med 183 deltagere.  
     Næsten en halvering i forhold til tidligere arrangementer.  
 
 
      
     JVP – Atletik/Motionsløb: Der er aftalt at Arne og jeg mødes på tirsdag den 14. marts hos ham for  
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     at se på den gamle pc mht. resultater/tider. 
     Bowling: Der har været afholdt indledende mesterskabsstævne og der er semifinalestævne den 26.3 
     kl. 09.00 og finaler kl. 11.00 i Rødovre Bowlinghal. 
     Skydning: Vi afventer ny dato fra fonden for et møde. 
     Afd. er blevet rykket for en dato, men fonden har åbenbart ikke regnskabet på plads endnu. 
     De afventer nogle papirer fra Anni’s mand. 

     Gokart: Grand Prix serien 2017 indledes 29 marts i Roskilde med Grand Prix 1.   

   

     MEM –KFIU-anlægget: Vi har afholdt vores årlige bestyrelsesmøde og her blev bestyrelsen orienteret 

     Om evt. ændringer på kontoret. 
     Årsregnskabet ser rigtig godt ud og det skyldes vores nye booking af baner. Dog har vi også mange 
     omkostninger og vi hensætter nu hvert år til de store ting, så som baderum, hallens tag m.m. 

     Vi vil fremover tilbyde opbevaring af container, campingvogne, både m.m. på grunden for at øge vores 
     indtægter samt forhøjet lejen på p-pladsen. 
     Der afholdes generalforsamling den 20. April 2017. 
     Tennis: Nåede ikke at tale med Patrick til bestyrelsesmødet. 
     Badminton: Årsmøde den 8. Maj 2017. Umiddelbart stiller hele udvalget op, dog afhænger det af  
     fremtiden. Linket på hjemmesiden til udvalget fra forsiden fungerer ikke via i-pad/i-phone, men nok på   
     PC. – Det gør det nu. 
     

 Administrationen 
 

     HL – Regnskab - Underskud på 165.800,-  
     Er i gang med indtastning af budgetterne 2017. 

     Revisionsmødemed intern revision torsdag 16/2. 

     Utilfreds med budgettering – Revisionsprotokol kommer på næste best. møde  

     Stævneplanner - Har været på kursus i Nyborg med Bertil fra tennis.  

     Nogle børnesygdomme i tennis, som gerne skal rettes. 

     Så er det kun badminton og håndbold der ligger i den gamle database. 

     Vil se på mulighederne for kursus i maj for disse afdelinger. 

     Underskrift af Mobilpay aftale - Danske bank har brug for en bestyrelsesoversigt får vi kan 

     komme videre. 

 
     MJ – Hjemmesiden er godt oppe og køre, alle udvalg er gennemgået. Betalingsdelen er også sat i gang, 
     så nu kan der betales for et arrangement direkte ved tilmeldingen. 
     Bike and Run 2017 er også godt i gang, ansøgninger til kommunerne er sendt af sted og indenfor de   
     næste 2 uger, bliver der sendt mail ud til hjælperne. 
     Fredag den 10 marts bliver der afholdt høvdingebold for ES, dette bliver afholdt i Valby Hallen og der  
     er 9 hold tilmeldte.     

 
6. Eventuelt 

 
       Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 06. april kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
        

Håndbold udvalget – skal inviteres til april møde, HL invitere. 
        
              
    

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

 
 
 
FSKBHs mødekalender :  Klik her 
 
Referent MJ 

 

http://fskbh.fcms.dk/media/155404/fskbh-moedekalender.pdf

