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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 06.04.2017 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), John V. Petersen 
(JVP), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby (HL), Mette Jul (MJ)  
  
Afbud fra Gitte M. Nielsen (GN) og Mari-Ann E. Madsen (MEM) 
 
JT bød bestyrelsen, Lea, Jan og Bjarne fra håndbold velkommen 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden blev godkendt, dog blev der tilføjet punkt 3.3 ES træf 2017 samt 3.4. ansøgning fra billard  
PL blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
Fra bestyrelsesmøde den 09.03.2017 – JT har haft korrespondance med forbundet omkring udsendte 
spørgeskema. Grundet mange fejl har forbundet lavet et nyt, JT har nu lavet det nye skema, med de 
svar som bestyrelsen lavede i marts. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Ansøgning om PC fra Preben Christensen (badminton) 
Da Preben sidder med holdturneringen fra Gladsaxe og ikke har en pc. Er der sagt ja til ansøgningen om 
en PC, dog max 3500,-. Det kræver også at Preben tilmelder sig kurset til stævner planer tirsdag den 

30.maj, så badminton kan komme til at bruge det til næste sæson. 
 

2. Opgave/funktionsbeskrivelse for afdelingsudvalgene  
HL vil opdatere opgave/funktionsbeskrivelsen for udvalgene med de ændringer som bestyrelsen beslut-
tede. De nye ændringer bliver forlagt på næste bestyrelsesmøde til godkendelse. 
 
ES træf 2017 

      Her deltager JVP - JVP tilmelder selv. 
 

3. Ansøgning fra billard – renovering af borde 
Bestyrelsen gennemgik ansøgningen med de 6 tilbud – og tilbuddet fra billardmanden på 34.200,- for re-
novering af bordene blev godkendt. Men at billard som en del af finansieringen også skulle anvende de i 
regnskabet hensatte beløb, da disse midler netop er hensat til samme formål. HL giver besked til billard.  

 
4.  Sager til drøftelse. 
       

1. Møde med Håndbold 
        Ønsker der ville komme flere hold – Men det går som det hele tiden har gået, deltagelsen er  
        nedafgående. Hold beklager sig over for få hold, men de har svært ved at lave 7 mandshold.  
        På nuværende tidspunkt er der 8 hold tilmeldt. 
        Udvalget har talt om at ændre regler – lave flere små stævner.   
        Klubber har ikke selv forslag til forbedringer/tiltag.  
        Det er tydligt at se at der er et generationsskifte, der kommer ikke mange unge til.  
        Udvalget vil prøve at lave et stævne med 5 mandshold, opstart stævne i september, julestævne og 
        nytårsstævne.  
        HL vil prøve at lave et udtræk til håndbold, så Lea kan ringe klubberne op. Lea vil ligeledes prøve at  
        lave en gruppe på face book for alle holdlederne, det er nemmere at få kontakt her. 

        Mangler også lidt hal tid og mangler flere dommere. Men udvalget kæmper videre med god energi.  
        Der er Årsmøde mandag den 22. maj og her vil udvalget fortælle at de vil lave et stævne med 
        5 mandshold.  
        Udvalget deltager i stævner planer kursus tirsdag den 30. maj i Hillerød.  
        HL sender håndboldudvalget en invitation til kurset. 
 

2. Tidsplan for repræsentantskabsmøde 
Kontingent stigning vil først blive i 2019, denne stigning vil blive lagt ind i budgettet for 2018. 
KC har besluttet af stille op igen i år. Dirigenten bliver peget på Jens Bolt. 
JT gennemgik formandens beretning for bestyrelsen. Alle udvalg har indsendt, undtagen gokart.  
Der er ca. 30 tilmeldte på nuværende tidspunkt. 
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5.  Meddelelser fra: 

 
 Formanden 

     JT – Har sammen med Henrik afholdt møde med Søren fra forbundet vedr. e-sport, da vi har meldt os   
             som pilotforening. Vi besluttede - på baggrund af udsendt mail til alle vores klubber om de kunne  
             tænke sig at deltage ved et e-sport arrangement – at udsende indbydelse til tema/spilaften medio  
             maj, hvor FSKBH har et kort oplæg om, hvad vi har tænkt fremadrettet. Efterfølgende vil der være 
             mulighed for at spille forskellige spil. 
             Det planlagte møde med Idrætsforum København er aflyst – vi forsøger at finde ny dato sidst i maj. 

   
 Næstformanden 

     MK – intet at berette 

 
 Økonomiansvarlig  

     PL – Gennemgik regnskabet som skulle fremlægges til repræsentantskabsmødet. 
 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
     GN – Ikke til stede, men input sendt til JT:   
              Deltaget ved regionsmøde hvor floorball stævne blev planlagt. Et regionalt stævne der skal foregå  
              den 29/4-17 i Valbyhallen. 
              Dart afholder årsmøde den 23/5. 
 
     KC – Michael og kim havde deltaget i (FUD) dommernes generalforsamling, og der var genvalg til alle 
              I bestyrelsen. FUD fylder i år 80 år. 
              Turneringen er begyndt d. 3. april, og der er en nedgang på 6 hold, og dermed mangler der en  

              række. Men der er 4 hold pt. på venteliste. Ud af 100 senior hold, er de 18 af dem helt nye. 
       
     JVP – Gokart.: Første Grand Prix er nu vel overstået og Grand Prix 2 køres den 19. april 
               Bowling.: Pokalturneringen er nu nået frem til semifinaler og finaler som spilles 8. april. 
               Semifinalerne spilles kl. 09.00 og finalerne kl. 10.45. Endvidere er der afslutningsstævne den 
               7. maj. 
               Motion.: Afventer at Arne får data ud på en 3½” diskette som derefter kan overføres til usb. 
               Det er derfor stadig usikkert om vi kan konverterer nogle af de gamle data, men vi afventer  
               udtræk. 
               Skydning.: Der er indkaldt til årsmøde den 2. maj 2017, Mht. Krudthuset, så er der ikke 
               fremkommet en ny dato på et møde med fonden om afviklingen. 
   
     MEM – Ikke til stede 

     
 Administrationen 

 
     HL – Underskrift af Revision protokol for 4. kvartal 2016 
             Underskrifter af materiale fra ekstern revisor. 

             E-sport. Har haft møde med JT og Søren Erik Nielsen, Idrætskonsulent. 

             Ni virksomheder er vendt tilbage og vi prøvet at holde en temaaften den 18. maj. 

             Jeg har kontaktet Copenhagen FGC om mulighederne for at holde det hos dem og om at mødes. 

             Administrationsaftale med KFIU-Hallen 

             Foreslås at den opsiges til udgangen af i år, og så må KFIU-hallen komme med et udspil til en ny  

             aftale, hvor vi lægger op til at genforhandle. 

 
     MJ – Pickleball 22. april gratis intro kursus – Bike and Run 3. styregruppemøde afholdt, tingene kører   

             efter planen 

 
6. Eventuelt 

 
       Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 18. maj kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
       I juni måned bliver det tirsdag 27/06 – det er ikke sikkert at MJ kan deltage her. 

Gokart udvalget – skal inviteres til maj mødet, HL invitere. 
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Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

 
 
FSKBHs mødekalender: Klik her 
Referent MJ 

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

