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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 18.05.2017 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt, dog med tilføjelse af 3.3 – frankeringsmaskine og 3.4 - nye datoer for besty-
relsesmøder 
JVP blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde – Fra bestyrelsesmøde den 06.04.2017 - Gokart og sportsfiskeri har meldt 
afbud. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Ansøgning fra skydning 

Søger penge til et åbenhus arrangement. Bestyrelsen godkender ansøgningen, men den betingelse at 
det er gratis at deltage. Udgifter bliver dækket – dvs. at baneleje og patroner bliver betalt. 
Det er kun nye medlemmer der kan deltage. HL giver besked til skyd udvalget. 

 
2. Opgave/funktionsbeskrivelse for afdelingsudvalgene  

HL gennemgik rettelserne i opgave/funktionsbeskrivelse for afdelingsudvalgene – bestyrelsen god-
kendte. Ændringerne ligges på hjemmesiden. 
 

3. Frankeringsmaskinen  
Nuværende frankeringsmaskinen skal have udskiftet batteri, det koster 3.500,- 
Det blev derfor besluttet at afskaffe frankeringsmaskinen, da denne kun bliver brugt i et mindre om-
fang og derfor kan det ikke betale sig. 
 

4. Nye datoer for bestyrelsesmøde 
15. juni – 14. september – 12. oktober – 9. november – 14. december – 11. januar – 8. februar –  
8. marts – 12. april – repræsentantskabsmødet i 2018 er sat til 19. april. 

 
4.  Sager til drøftelse. 
       1.  Formandsmøde Nyborg Strand 
            KC, MK og JVP – Har været til formandsmøde.  
            Et godt og konstruktivt møde med mange gode indslag og debatter.  
            Der blev gjort meget ud af sundhed til mænd. Mænd skal være bedre til at tage sig af selv.  
            Dyrke mere motion og spise sundet. Mænd lever ikke så længe som kvinderne. Måske FSKBH har  
            noget at kunne ”sælge” på denne konto. 
            Foreningerne blev sat til at diskutere ændringsforslag og tilskud fordelingen. 
            Der var ikke så mange der ønske de store ændringer. De små foreninger skulle tilgodese. 
            Korrektioner til budgettet blev gennemgået. Der var et fald i markedsføringen til Bike and Run, det er  
            en meget forurolig beslutning, da interessen for Bike and Run er faldet. 
       
5.  Meddelelser fra: 

 
 Formanden 

     JT – FSKBH repræsentantskabsmøde foregik stille og roligt. Der var mødt 54 personer op, men det lader 
             til, at vores klubber mener, vi gør det godt, da afviklingen kunne foregå på 1 time – og med efter 
             følgende stegt flæsk og persillesovs. 
             Var til bordtennisårsmøde hvor 26 deltagere var mødt op. Der blev valgt helt nyt udvalg, idet de   
             tidligere 3 ønskede at stoppe. Peter fra HK blev ny formand og derudover blev valgt Mads fra Rigs 
             hospitalet og Johnny fra Gentofte Rådhus/SEB. Den nyvalgte formand har mange spændende ideer,  
             så det kan vi glæde os over. 
             Til årsmødet i bowlingafdelingen var 32 mødt op. Her blev valgt ny formand – Michael Juul Jensen  
             fra Coop - i stedet for Kaj, som dog fortsatte som udvalgsmedlem. Ny næstformand blev Tine. 
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              Skytteårsmødet kunne tiltrække 12 deltagere. Her blev Ole Thy nyvalgt som formand, idet han    
              overtog posten efter Carsten Bønnelykke i efteråret. Udvalget forsøger ihærdigt at få flere deltagere  
              til deres skydninger, men det er meget op ad bakke. De forsøger at afholde en åbent-hus-skydning  
              den 24/6, hvortil jeg opfordrede dem til at søge om midler. 
              Jeg har været til Bike & Run møde, hvor alt kører planmæssigt. 
              Billardårsmødet havde besøg af 23 personer. Her var genvalg til alle de som stillede op. Det blev  
              nævnt, at der henover sommeren bliver renoveret billardborde. Ellers blev det nævnt – som hvert  
              år – at man selv skal rydde op efter sig!  
              Haft møde med repræsentanter fra Idrætsforum København for at vende mulighederne om et 
              eventuelt samarbejde. 
 

   
 Næstformanden 

     MK – ikke til stede 
 
 Økonomiansvarlig  

     PL – Har afholdt møde med revisionen og det er første gang i PLs tid at revisionen ikke kunne finde  
             nogle spørgsmål. 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
     GN – Intet at tilføje 
 
     KC – Et enigt udvalg har besluttet ikke at deltage i FO i Ringkøbing, da der kun er tilmeldt en forening 
              med to hold fra vores turnering. 
              Lørdag d. 10. juni afholder 3F fodboldstævne i Brøndby for deres medlemmer. Vi vil forsøge at  

              komme i dialog med dem, for at gøre reklame for vores jule five a side og julestævne, da der nok  
              deltager en hel del som ikke har noget med firma fodbold at gøre til daglig. (Vi undrer os naturligvis  
              også over, at 3F arrangerer stævne uden at kontakte irmaidrætten, da de jo slår et slag for ”ordne 
              de forhold” i det daglige) 
       
     JVP – Gokart.: Der er 4 GrandPrix i Helsingborg den 10. Juni 
               Skydning.: Jeg havde desværre misset årsmødet og har sendt formanden min uforbeholdne  
               undskyldning. Heldigvis var Formanden Jeanette Thornberg  tilstede så bestyrelsen var  
               repræsenteret. 
               Jeg har været til åbning af Hafnia Hallen i Valby den 25. april, og det var en spændende dag og  
               der er en masse spændende faciliteter. Per Larsen, Carl Ebbesen og Overborgmester Frank Jensen 
               var tilstede ved åbningen og nævnte i en samtale at man håbede FirmaIdrætten ville benytte Hal 
               len. Denne besked er videregivet til bestyrelsen, men det er også et spørgsmål om økonomi. 

               Der skulle endvidere have været møde i Nyborg mht. Erhvervsskolerne den 20. maj, men dette  
               blev aflyst og flyttet til en gang i efteråret. 
 
     MEM – KFIU-anlægget: Årsmøde, her mødte 4 udover bestyrelsen. Blandt andet husmoderforeningen, nok 

              mest fordi de ville spørge omkring oprydning i rummet nedenunder. Der var bestyrelsesmøde før og  
              efter mødet, hvor blandt andet Henrik oplyste, at aftalen mellem KFIU-anlægget  
              og FSKBH var opsagt. 
              Tennis-afdelingen: Intet nyt - baner er klar til kamp. 
              Badminton-afdelingen: Årsmøde 18 personer var tilmeldt. 
              Underskuddet er vi ikke glade for, men det skyldes at vi har færre hold, men stadig samme bane- 
              leje/afholdt mini stævne med få tilmeldinger/fuld baneleje/genansat 142 kampe (usikker om vi har  
              fået alle gebyrer ind på det?).  
              Har opsagt en bane om onsdagen, da vi ikke bruger den. Så vi kan vende underskuddet. 
              Vi havde bestyrelsesmøde inden specielt fordi FSKBH har bedt os selv stå for hele holdturneringen  

              fremover med hjælp fra stævneplanner. Vi sagde ja til at forsætte i bestyrelsen under forudsætning 
              at FSKBH stadig står for administrationen. Dette var vi usikker på, men mente at vores administra- 
              tions gebyr til FSKBH ville være for det. Der er kursus den 30. maj 2017 med stævneplanner hvor  
              Preben og Kent deltager. Tue og Kent stiller alle kravene op, som vi selv bruger som udgangspunkt  
              nu. 
              Henrik oplyste, at FSKBH fremover administrere badmintonafdelingen omkring økonomi (regnskab  
              m.m.) lige som i dag. Derudover kan vi ikke bruge databasen der bruges i dag, da den ikke kan  
              arbejde sammen med den nye hjemmeside.  
     

 Administrationen 
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     HL – Underskrifter af materiale fra ekstern revisor + regnskabet. 
             E-sport: Den lokale E-sports forening, som vi samarbejder med har imidlertid så travlt, at der først   

             vil muligt at afholde et arrangement i efteråret. 

             Ny ansættelse: I tirsdags (16/5) havde Niels Bogø sin første arbejdsdag. Arbejdsopgaver er til en  

             start Bookningsportal, og support på stævneplaner, samt andre kontoropgaver. Niels vil som  

             udgangspunkt være på kontoret tirsdag, torsdag og fredag. 

             Praktikant: Har haft en praktikant til samtale i går den 17/5. 3 måneders ulønnet praktik med start  

1. august. Skal tage sig af erhvervsskolerne. -> introdag på skolerne og aktiviteter af forskellig  

varighed.  

             Refusion: ca. 30.000,- fra Egedal kommune for sygedagpenge. 

             Tilskud: 20.000,- kr. modtaget fra Forbundet for kontorets brug af timer i forbindelse med FO 2015. 

             Modtaget indbydelse til reception den tirsdag den 6/6 kl. 13. – 15. for Søren Lundegaard 60 år,  

             Laybourn El. Der er tilmelding til receptionen 

             Udtræk af aktiviteter fra Supernova: 

             Kan ikke lade sig gøre. Har kontaktet Lars Borup, som har sendt forespørgsel til programmør om at  

             løse problemet.  

             Kontoret holder lukket i uge 28 + 29 +30. 

 
     MJ – har bestilt baner til ES-cup som afholdes 22. september. I år er der også rundbold med. –  
             MK sætte kryds i kalenderen til dommere. 
             Bike and Run kører fremad, alle kommunerne samt politiet har sendt deres godkendelse. Der  
             mangler stadig 2-3 hjælpere, så kender i nogen, må de meget gerne skrive til kontoret. 
 
Eventuelt 

 
       Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 15. juni kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
              
               

 
 

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

 
 
FSKBHs mødekalender: Klik her 
Referent MJ 

http://fskbh.fcms.dk/media/156311/fskbh-moedekalender-opdateret-15-06-2017.pdf

