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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 15.06.2017 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt, dog med en enkelt ændring punkt 4.2 skal under 3.1 
JT blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
Fra bestyrelsesmøde 18.05.2017 – Ole Thy fra skydning, takker for bevillingen og har sendt en ny invi-
tation til kontoret – som er lagt på nettet 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Dato for besøg af Peder Bisgaard/andre bestyrelsesmedlemmer. 

  JT ønsker at hele bestyrelsen deltager på dette møde med Peder. Det blev derfor besluttet at  
  flytte bestyrelsesmødet den 12. oktober frem til mandag den 9. oktober kl. 17, så Peder kan komme  
  kl.19. HL giver Peder besked. 

 
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Svømning 
GN har haft en lang mail korrespondance med Time Bade. Der er ikke blevet tildelt nogle tider til svøm-
meafdelingen. Man har valgt at give alle tiderne til de unge under 25 år. Men denne beslutning vil betyde 
at svømmeafdelingen må lukke. Men GN kæmper stadig og nu er der kommet en lille åbning tirsdag af-
ten 20-21. Så vi må håbe at der kommer en fornuftig løsning, så GN ikke skal skille sig af med de skønne 
piger som afholder vandgymnastik samt en livredder. Der er sæsonstart 1. september.     

    
5.  Meddelelser fra: 

 
 Formanden 

     JT – Meddelelser – formanden  
            Idrætsforum København vil gerne have et samarbejde med FSKBH og KFS. Asger og Jan Steffensen  
            vil i første omgang se på udkast til samarbejdsaftale. 
            Jeg var hjælper hele dagen til Bike & Run, som var et fantastisk arrangement. Til trods for det  
            ustabile vejr havde vi mange deltagere, og alt gik godt. Et virkeligt godt alternativ til DHL-stafetten,   
            som jeg håber på, vi kan få flere deltagere med fremadrettet. Dette arrangement kan naturligvis kun 
            lade sig gøre, fordi vi har så mange frivillige hjælpere, som bare står klar – flere af dem gennem  
            mange år – TUSIND TAK TIL JER! 
            17 kommuner – 1500 deltager - har afholdt Rigtige Mænd. Der håbes naturligvis på større tilslutning,  
            når det afholdes igen i 2018. 
            Jeg deltog ved Firmaidræt Open i Ringkøbing, hvor jeg også var ude at se på flere aktiviteter. Der  
            var flere af aktiviteterne, hvor der ikke var så mange deltagere, men de som var der, havde en god  
            dag. Også aftenfesten forløb helt som den plejede – højt humør og dans inden forretten 

 

   
 Næstformanden 

     MK – Spørg HL om udendørs faktura er sendt – det bliver den i uge 25. 
 
 Økonomiansvarlig  

     PL – Der skal afholdes et møde med skydeudvalget om krudthuset – men udvalget skal fremlægge et 
             regnskab fra 2016 inden der kan holdes møde med PL og JVP. JVP skriver til udvalget omkring  
             regnskabet. 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
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     GN – Har været til årsmøde i dartafdelingen d. 23/5. Afdelingen er spændt på, hvor mange turnerings 
              tilmeldinger der kommer. 
 
     KC  – Intet at berette 
       
     JVP – ikke til stede 
 
     MEM – Intet at berette  
     

 Administrationen 
 

     HL – Praktikant: Er ikke vendt tilbage efter vores møde – virkelig dårlig stil. 
             MJ har møde med Michael Filtenborg den 8/8, der hører vi nærmere omkring en  

             idrætsstuderende. 

             Frivillig fredag: Afholdes som bekendt fredag den 29/9. MJ og HL arbejder med et par forskellige  

             ideer. Skal vi bare fortsætte arbejdet? 

             Bestyrelsen kom med en ny ide, og enige om at MJ og HL, fortsætter arbejdet. 

             Revisionsprotokollen blev underskrevet. 

             

     MJ – ES-cup afholdes fredag den 22. september – MK skaffer dommere til fodbold samt rundbold. 
             Bike and Run 2017 gik super godt. Deltagerne var glade og håber at vi forsætter med at arrangere  
             Bike and Run. MJ giver en stor tak til bestyrelsen for deres hjælp. Og en kæmpe tak til alle de  
             Frivillige der stod i regn og blæst, uden de frivillige vil det ikke kunne lade sig gøre. 
              
 
Eventuelt 

 
       Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 14. september kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
       HL inviterer gokart dernæst sportsfiskeri 
        
       God sommer til alle.        

 
 

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

