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Referat fra repræsentantskabsmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn 

Mandag den 18. april 2016 kl. 18.00. 
   

Rødovregård - (LOEN) 
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

 
DAGSORDEN:  

1. Konstituering af fremmødte.   

2. Valg af dirigent.   

3. Godkendelse af forretningsorden.  

4. Beretning fra bestyrelsen.  

5. Behandling af det reviderede regnskab.  

6. Behandling af indkomne forslag.   

7. Behandling af forslag til kontingent.   

8. Orientering om budget for foreningen og for afdelingerne.   

9. Valg i henhold til vedtægterne.  

10. Eventuelt.  

 

Formand Jeanette Thornberg, bød velkommen til repræsentantskabet, desværre var der ingen gæster i år.  

 

1. Konstituering af fremmødte:  

Henrik Lindby foretog konstituering af de fremmødte. 

Der var: 64 deltager. 

 22 klubber repræsenteret. 

 31 stemmeberettigede klubber. 

  2 stemmeberettigede enkeltmedlemmer. 

 12 stemmeberettigede bestyrelse/udvalgsformænd. 

 45 stemmeberettigede i alt. 
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2. Valg af dirigent:  

Jeanette Thornberg foreslog på bestyrelsens vegne valg af Jens Bolt fra Carlsberg Sport som dirigent. 

 Jens Bolt blev herefter valgt som dirigent. 

 

3. Godkendelse af forretningsorden:  

 Forretningsordenen blev godkendt. 

Dirigenten konstaterede herefter, af mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, jf. foreningens ved-

tægter, ligesom den udsendte dagsorden blev godkendt. 

 

Til referent valgtes Mette Jul. 

Som stemmetællere valgtes Henrik Lindby og Preben Christensen. 

  

4. Beretning fra bestyrelsen:  
  

Mundtlig beretning 
I har formodentlig alle læst bestyrelsens skriftlige beretning, der var udsendt i forvejen, og min mundtlige 
beretning skal gerne supplere denne. 

Indledning 
Da jeg startede som formand for Danmarks største firmaidrætsforening – FSKBH - for to år siden gik det 
første år med at stikke en finger i jorden og lære nye opgaver og nye personer at kende. Mit andet år gik 
med – i samarbejde med bestyrelsen – at arrangere et vellykket Firmaidræt Open. Nu hvor jeg er på tredje 
år har jeg da tænkt, hvad skal vi nu finde på. Heldigvis kun et meget kort øjeblik, idet vi har nok at tage fat i. 
Jeg kan blandt andet nævne alle vores afdelinger i FSKBH, Erhvervsskolerne og gebyrsagen i København, 
som jeg vender tilbage til. Derudover ser vores økonomi ikke for lovende ud, men Palle kommer ind på det 
senere. 

FSKBH indledte det nye år med at ansætte Mette Jul som afløser for Poul Munk, som ønskede at gå på pen-
sion. I den anledning blev der afholdt afskedsreception for Poul, hvor mange havde fundet vej forbi Knu-
thenborghallen for at sige pænt farvel – eller nærmere på gensyn, idet Poul har lovet at hjælpe ved vores 
arrangementer i den udstrækning, det er muligt for ham. Samtidig blev de fremmødte præsenteret for 
Mette. Mette er ansat 21 timer om ugen og skal – ud over en række administrative opgaver - blandt andet 
stå i spidsen for Bike & Run og banke dørene ind hos Erhvervsskolerne. 

Gebyrsagen i København 
Som I måske nok har læst i vores skriftlige beretning besluttede Københavns Borgerrepræsentation som en 
del af budget 2016, at indføre gebyr for voksnes brug af kommunens idrætsfaciliteter, hvor fastsættelse af 
gebyrreglerne blev delegeret til Folkeoplysningsudvalget. I det udvalg har vi heldigvis Asger Gaard sidden-
de, og han gør et fantastisk stykke arbejde. 

I den første gebyrmodel fra den 15/12-2015 lød det, at alle over 25 år skulle betale et gebyr på kr. 50,- pr. 
medlem for at benytte idrætsfaciliteter til træning. Derudover skulle der betales et gebyr på kr. 50,- pr. 
medlem for deltagelse i turnerings-/kampafvikling. Den model kunne vi godt stå inde for, idet vi ved at 
mange andre af landets kommuner også opkræver gebyr for brug af idrætsfaciliteter. 
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Den beslutning vedtog Folkeoplysningsudvalget at ændre den 23/2-16 – ikke Asger – således at foreninger, 
hvor 60% af de aktive medlemmer som er 25 år eller ældre, kategoriseres som voksenforeninger, og de  
skulle nu i stedet betale kr. 75,- pr. medlem for brug af træningsfaciliteter samt kr. 75,- pr. medlem for at 
deltage i stævner og turneringer.  
Og det ser ud til at blive endnu værre! Den 7. april havde Kultur- og Fritidsudvalget førstebehandling af 
udvalgets budgetbidrag for 2017, hvori der er forslag om, at brugerbetalingen skal forhøjes med kr. 75,- 
hvert år i 2017, 2018 og 2019, således at gebyret i 2019 bliver på kr. 300,- årligt for henholdsvis trænings- 
og turneringsdeltagelse pr. voksenmedlem. 

Den nu vedtagne gebyrmodel gør helt klart forskel på foreningsmedlemmer, der er i samme alderskategori. 
Efter vores opfattelse er det tvivlsomt, hvorvidt Folkeoplysningsloven giver kommunen ret til at fastsætte 
en bestemt procentgrænse for medlemmernes aldersfordeling som kriterie for, om en forening skal betale 
fuldt gebyr eller slet ikke betale gebyr for voksnes brug af kommunens idrætsfaciliteter. Vi tvivler på at for-
skelsbehandling af voksne, der dyrker de samme aktiviteter er lovlig. 

Sammen med Dansk Firmaidrætsforbund og flere andre foreninger er vi i gang med at undersøge handle-
muligheder, og jeg er netop gjort bekendt med, at generalsekretæren i Dansk Firmaidrætsforbund skal til 
møde i Kultur- og Fritidsforvaltningen den 2/5-16 for at høre om lovligheden af ”voksen diskriminering”, og 
så snart vi hører resultatet af det møde, får I besked. 

Erhvervs- og produktionsskolerne 

Netop omkring Erhvervsskolerne blev der sidste sommer vedtaget en erhvervsskolereform, der sagde, at 

eleverne skulle have mindst 45 minutters motion om dagen. Det er godt nok lettere sagt end gjort. Alle 

skoler – og dem er der 300 af på landsplan - har desværre endnu ikke skemalagt motion, og ved ikke, hvor-

dan de skal få det iværksat. Det er her FSKBH skal banke døren ind. Vi har et udvalg, som har haft møde 

med forbundet med henblik på at blive hjulpet lidt på vej, og vi har netop besluttet, at vi vil kontakte 3-4 

erhvervsskoler der ligger i vores nærområde og høre, hvad de har lyst til at dyrke af idræt. Der er samtidig 

penge vi kan søge i forbundet til at aktivere erhvervsskoleeleverne, og på den måde kan erhvervsskolerne 

få nogle gode og billige tilbud, FSKBH kan tjene lidt penge, og vi kan på sigt få dem som medlemmer i vores 

forening. Vi skal have stort fokus på erhvervsskolerne nu og fremadrettet. Eleverne vil efter endt skolegang 

skulle ud og have et job i en virksomhed, og så kender de allerede firmaidrætten. 

I forbindelse med vores Bike & Run vil vi kontakte nogle erhvervsskoler for at tilbyde dem at gennemføre 

løberuten nogle timer om eftermiddagen, inden det oprindelige løb begynder kl. 18. Dette er for at udnytte 

hele set-uppet med løberute og tidstagning og samtidig et forsøg på at promovere FSKBH. 

I februar fik vi afviklet indefodboldstævne for erhvervs- og produktionsskoler med 17 drengehold og 3 pi-

gehold. En tilbagegang i forhold til 2014, men de som mødte frem havde nogle gode timer med sved på 

panden. 

Igen i år måtte vi desværre aflyse høvdingeboldstævnet grundet for få tilmeldinger, og som jeg sagde sidste 

år: Rigtig ærgerligt! Vi forsøgte selv at få det etableret, men det kunne ikke lade sig gøre. Endnu en gang vil 

man fra forbundets side være hurtigere ude til næste års stævne. Det kunne også tænkes, vi selv fik stablet 

et sådan stævne på benene, og til en start blot havde 5 hold. Jeg tror stadig på, det har en fremtid, og det 

kræver ikke meget at sætte i gang. 
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Til september har vi ansøgt om igen at afholde ES-Cup i udefodbold i Valby Idrætspark. Forhåbentlig med 

en masse hold.  

Bike & Run  

FSKBH afholder naturligvis igen i år B&R stafet. Det sker mandag den 13. juni 2016, og vort mål denne gang 

er mindst 150 hold! Arrangementet foregår stadig i Rødovre – dog er start- og målområde flyttet til Rødov-

re Parkvej 501. Løberuten er som noget nyt i år ændret til at være en 2x2,5 km rute blandt andet for at gøre 

det mere tilskuervenligt. Rødovre kommune er igen i år en meget engageret samarbejdspartner. 

Vi håber, I vil gå til jeres kolleger og forsøge at få samlet et hold eller flere, og få nogle fornøjelige timer 

med løb, cykling og socialt samvær.  

Til et arrangement af denne størrelse er vi meget afhængig af frivillige hjælpere til at få afviklet stafetløbet, 

så er I ledige denne dag, må I meget gerne snakke med Mette Jul, inden I går herfra i aften.  

Firmaidræt Open  

Sidste år var det os som i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund stod for arrangementet med 1100 

deltagere. Det nåede dog ikke vores mål med 2000 deltagere, men de som var med, havde en forrygende 

weekend med masser af idræt. 

Fra i år er det besluttet, at Firmaidræt Open fremadrettet kun skal afholdes en gang årligt med et ønske 

om, at det kan tiltrække flere deltagere. I år bliver det afholdt den 17-19/6-2016 i Fredericia, hvor der ud-

bydes 15 forskellige aktiviteter og to forskellige aftenarrangementer – nemlig livemusik og dans eller hyg-

gespisning og stearinlys, hvor sidstnævnte vil foregå i et telt under Den Nye Lillebæltsbro! 

FSKBH er altid flot repræsenteret ved Firmaidræt Open, men som Danmarks største firmaidrætsforening vil 

det være dejligt, hvis vi kunne samle endnu flere til at støtte op om det, så hvis I vil fortælle om det i jeres 

netværk, kunne det være, at vi blev lidt flere deltagere. Hvis ikke alle foreninger i Danmark støtter op om 

arrangementet kan det ske, at det på sigt vil blive nedlagt. 

Aktiviteter 

Omkring aktiviteter ligger der to ting i det. Det ene er vores klubber, hvor nogle har kontaktet os med hen-

blik på at få hjælp til at få medarbejderne til at være mere aktive, og det andet er vores egne afdelinger i 

FSKBH. 

Vi blev kontaktet af Nykredit, som ville høre, hvordan de kunne skabe mere aktivitet. Bestyrelsen var aldrig 

tidligere blevet kontaktet om dette, så vi måtte lægge hovederne i blød, og kom blandt andet frem til, at: 

 FSKBH kunne møde op ved klubbens generalforsamling og fortælle om vores tilbud 

 Opsætning af roll-ups på virksomheden med aktivitetstilbud 

 Udlevering af flyer til alle nye ansatte om idrætsklubbens aktiviteter 

Hvis I har nogle ideer til at skabe mere aktivitet ude i klubberne, hører vi meget gerne fra jer. 
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Vedrørende vores egne aktiviteter fornemmer bestyrelsen, at vi har nogle afdelinger, som er kørt lidt ”træt-

te”. For at få belyst den fornemmelse har vi derfor besluttet at formanden og et par udvalgsmedlemmer fra 

samtlige afdelinger bliver indkaldt til møde med hele bestyrelsen i forbindelse med vores månedlige besty-

relsesmøde, hvor vi tager en snak om, hvordan det går.  

I torsdags havde vi den første afdeling – nemlig tennis – til møde. Lad mig sige med det samme: Jeg håber 

IKKE, at dette møde danner præcedens for alle de efterfølgende afdelinger, idet formanden Alex ønskede 

at stoppe som formand for afdelingen, når sæsonen var slut! Det skal nævnes, at Alex ikke havde truffet 

beslutningen på baggrund af, han var indkaldt til mødet – den var taget forinden. Det gør, at vi nu står i den 

situation, at vi til tennisårsmødet i oktober vil mangle både en formand og udvalgsmedlemmer, og skal 

tennis afdelingen fortsætte, er det en nødvendighed, at nye melder sig på banen. 

 
Medlemstal 2015 

Jeg har netop i weekenden været til formandsmøde i Dansk Firmaidrætsforbund, og vi blev præsenteret for 

medlemstallet i 2015 på landsplan som var 367.171 – en tilbagegang på 5.596 i forhold til 2014. Den pri-

mære årsag var, at to nabo foreninger begge havde registreret erhvervsskoleelever.  

De traditionelle idrætter har kun mistet få medlemmer denne gang, hvilket er positivt for FSKBH, som er en 

meget traditionel firmaidrætsforening, da vi næsten udelukkende satser på disse idrætter.  

Overraskende er det, at motionsløb og cykling har stagneret, hvor de i flere år ellers har haft fremgang. 

Dansk Firmaidrætsforbund 

I forbundet er den nye Strategi 2018 blevet godkendt. En spændende strategi som har stor fokus på at 

hjælpe alle foreningerne med blandt andet opstart og udvikling af nye aktiviteter, og netop ved formands-

mødet i weekenden skulle vi være med til at sætte vores fingeraftryk på, hvilke nye idræts- og motionsakti-

viteter, vi mente, kunne være udfordrende og spændende for vores medlemmer. 

På mødet skulle vi også komme med forslag til kriterier, som kan lægges til grund for en differentieret ser-

vice til os foreninger fra forbundet for skal alle foreninger behandles ens. Det bliver meget spændende at 

høre mere om dette. 

Frivillig Fredag 

Frivillig Fredag – som er en form for tak for hjælpen til alle vores frivillige, som har gjort en indsats i løbet af 

året - er FSKBH efterhånden en af de få foreninger i Dansk Firmaidrætsforbund som afholder. Igen i år vil 

afdelingsudvalg og hjælpere til Bike & Run Stafetten blive inviteret til en dag med forskellige aktiviteter og 

efterfølgende spisning og socialt samvær. Vi håber, som sidste år, at mange vil deltage og få nogle hyggelige 

timer på tværs af vores udvalg. 

Facebook 
Jeg vil - som jeg plejer at nævne hvert år - at pr. dags dato er vi nu oppe på 203 ’likes’. Jeg er sikker på, det 
kan blive endnu bedre, hvis I også går ind og ’liker’ vores side. 

Hjemmesiden har siden sidste års repræsentantskabsmøde haft ca. 69.000 besøg, så der på seks år har 
været mere end 356.000 hits i alt på forsiden.  
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Afslutning 
Her til sidst vil jeg sige kæmpe stor tak til alle jer, som i det forløbne år på den ene eller anden måde har 
ydet en frivillig arbejdsindsats til glæde for den Storkøbenhavnske Firmaidræt. Uanset om jeres indsats er 
ydet som leder i en af vore klubber, udvalgsmedlem i en vore idrætsaktiviteter eller som hjælper ved vores 
arrangementer, så ville det bare ikke kunne fungere uden jer. 

Jeg vil også sige stor tak til de ansatte på kontoret: Henrik, Flemming og Mette, som altid er parate til at 
hjælpe, og sørger for at dagligdagen bare kører. 
 
 
Kommentar til beretningen:  

Tony Andersen, fra HI – Yder bekymring over for den udvikling Københavns kommune er ved at tage. En 

egenbetaling for brug af idrætsanlæg vil i sidste ende betyde at kontingentet til klubber vil stige voldsomt. 

Det er urimeligt mener Tony Andersen og vil gerne have denne sag uddybet nærmere. 

Asger Gaard, petanque udvalget svar – Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at svare ordentligt på 

dette meget relevante spørgsmål. Københavns kommune kan heller ikke giver noget endeligt svar. Hvilket 

selvfølgelig er meget frustrerende for FSKBH. Københavns kommune ved endnu ikke helt hvordan de skal 

administrere disse betalinger, men siger, at det skal være nemt. Men de skal have en plan klar snart, da det 

er planlagt til at skulle træde i kraft efter sommerferien. Ikke nok med det, så ligger Københavns kommune 

op til, at der kommer flere stigninger. Der er planlagt stigninger på 75, kr. pr. år, så det i 2019 vil koste 300,- 

kr. pr. medlem, at træne eller deltage i en turnering, hvis 60 % af medlemmerne er ældre end 25 år. 

Der er en del modstand mod denne stigning og vi vil undersøge lovligheden af voksendiskrimineret. Det er 

ikke retfærdigt for en klub med mange voksne i forhold til en klub med mange børn. Det vil gå udover vok-

sen idræt. 

Bent Knudsen, fra DSB/Bowling – Det ender med at idrætten bliver flyttet til omegnens kommuner. 

Lone Jørgensen, Tryg og Nordea Liv & Pension – Ville det ikke være en mulighed at kontakte andre idræts-

foreninger og lave et ERFA møde med disse foreninger – det kunne være at de har lavet noget som vi kunne 

drage glæde af. 

Jeanette Thornberg – Det er noteret. Men vi har prøvet, men uden held. Men måske skulle vi tage det op 

igen. 

Beretningen blev herefter godkendt. 
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5. Behandling af det reviderede regnskab: 

Økonomiansvarlig Palle Lindstrøm kommenterede det udsendte reviderede regnskaber fra FSKBH. 

Negative tal (-) er indtægter Budget Regnskab Afvigelse 

Idrætsafdelinger samlet set - overskud -62.354 -128.396,98 -66.042,98 

Kontor 142.200 125.007,17 -17.192,83 

Administration og bestyrelse 213.607 288.559,30 74.952,30 

Renter og udbytte -2.500 -45.521,07 -43.021,07 

Resultat i alt 290.953 239.648,42 -51.304,58 

Afdelingernes bidrag til administration er i regnska-

bet indarbejdet med 

-66.393 -64.680,16  

 
 Administration og bestyrelse - afvigelse 74.952,30 kr.  

 Enkeltstående aktiviteter (Messe i Forum)giver overskud ca. 13.800 kr.  

 Grundkontingent giver 14.951 kr. mindre end budgetteret.  

 Kvartalstilskud fra DFIF giver ca. 87.000 kr. mindre end budget.  

 
 Bevilgede tilskud til Billard (tavler) og Tennis (vandingsanlæg) viser en udgift på 96.800 kr. udenfor budget.  
 

Aktiver: 

 31/12-2015 31/12-2014 

Likvid beholdning 1.183.639,95 1.341.906,87 

Værdipapirer 3.604.296,41 3.680.970,00 

Varelagre 12.159,33 19.656,39 

Tilgodehavender 294.502,52 342.750,25 

Aktiver i alt 5.094.598,21 5.385.283,51 

 

Passiver: 

Kortfristet gæld 700.783,87 668.897,16 

Egenkapital 4.393.814,34 4.716.386,35 

Passiver i alt 5.094.598,21 5.385.283,51 
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Under passiver er registreret hensættelser for udvalgene således: 

Go-cart udvalget til markedsføringsformål 5.445,11 

Fodboldudvalget til tilskud ESCG 130.000,00 

Billardudvalget til nye billardborde 5.000,00 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt, dog med en der undlod at stemme. 

6. Behandling af indkomne forslag: 

 Der er ingen forslag at behandle. 

 

7. Behandling af forslag til kontingent 2017: 

Bestyrelsen foreslår: 

At det årlige kontingent for klubberne fastsættes uændret for 2017. 

 Baseret på 0 – 3 aktiviteter    600 kr. 

 Baseret på 4 – 6 aktiviteter  1.200 kr. 

 Baseret på 7 – aktiviteter eller mere 1.800 kr. 

 Enkeltmedlemmer      100 kr. 

Kontingentet blev herefter enstemmigt godkendt. 

  

8. Orientering om budget for foreningen og for afdelingerne: 

Økonomiansvarlig Palle Lindstrøm – Budgettet har desværre et negativt beløb, men vi er ikke i krise. Da 

vores egenkapital ser fornuftig ud, har bestyrelsen besluttet at bruge tid på at finde den rigtige løsning, til 

at vende underskuddet til overskud. Derfor er der lavet et lidt forsigtigt budget i år. 

Bestyrelsen har afsat en weekend til efteråret, hvor der skal drøftes mulighed for en øget omsætning. Men 

der er nok af udfordringer, medlemstal der falder, Københavns kommune nye tiltag med brugerbetaling, 

m.m.  

Ingen kommentarer. 
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9. Valg i henhold til vedtægterne: 

BESTYRELSEN:    

Formand:  

Jeanette Thornberg blev valgt for en periode af 2 år – april 2018. 

 Bestyrelsesmedlem/afdelingsansvarlig: 

 John V. Petersen (Region H), blev valgt for en periode af 2 år – april 2018. 

Bestyrelsesmedlem/afdelingsansvarlig: 

Gitte M. Nielsen, (IBBH), blev valgt for en periode af 2 år – april 2018. 

 

REVISIONEN:    

Revisor:  

Jens Bolt (Carlsberg Sport), blev valgt for en periode af 2 år – april 2018. 

 Revisorsuppleant: 

Jørgen Grandjean (Nordea), revisorsuppleant, ønskede ikke genvalg. 

Poul Munk, bliver valgt for en periode af 1 år – april 2017. 

 

 

10. Eventuelt  

Christian Jensen fra de gamles by – ønskede en hurtigt fastlagt dato for repræsentantskabsmødet 2017.  

Jeanette Thornberg  - lovede at der hurtigt ville kommer en dato for repræsentantskabsmødet 2017. 

  

Jeanette Thornberg:  
 

 Takker for valget som formand for FSKBH frem til 2018. 

 Takker Jens Bolt som dirigent for mødet. 
 

Afsluttede mødet med at råbe tre lange og tre korte længe leve Firmaidræt Storkøbenhavn. 
 
Jens Bolt – takkede for god ro og orden. 

 

Jeanette Thornberg  Jens Bolt  Mette Jul 
Formand   Dirigent  Referent 
 


