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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 14.09.2017 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,  
GN blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
Fra bestyrelsesmøde 15.06.2017 – intet at tilføje 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Forbundets repræsentantskabsmøde 18. og 19. november – hvem deltager? 

Fristen for tilmelding er 16. oktober, så bestyrelsen skal senest give besked om deltagelse til næste be-
styrelsesmøde mandag den 9. oktober. PL deltager pt. 
HL vil spørge Asger og JVP. 
 

2. Ny printer løsning 
Det besluttes at afvente lidt. HL skal indhente et tilbud fra Ricoh og evt. om de vil tage den gamle printer 
i bytte. Det besluttes på bestyrelsesmødet i oktober. 
 

3. Ansøgning fra Svømmeafdelingen: Musikanlæg + Mikrofon 
Efter gennemgang af ansøgningen, blev bestyrelsen enige om at godkende beløb 2.100,- inc. Moms. Til-
buddet indeholder 3 års forsikring. 

   
 

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Region Hovedstaden – Hvem deltager 
GN og MK deltager, MEM vil undersøge om hun kan deltage. HL tilmelder deltagerne. 

 
2. Idrætsforum København 

JT og MK har været til en del møder med Idrætsforum København og IK er interesseret i at få FSKBH 
med i dette forum. Det hele falder på om FSKBH kan får noget ud af de 20.000,- kr., som det koster at 
være med. ET beløb som skal dels med KFS, så FSKBHs andel kun er 10.000.  
Der vil på et år blive afholdt 4 møder, samt forskellige arrangementer. Der er allerede et arrangement her 
den 30. september. Så det er vigtigt at FSKBH komme med allerede fra d.d. det vil koste 5000,- for 2017 
Dette forum ville være et godt talerør for foreningerne, da hvert udvalgsmedlem har 1 stemme. 
Det ville være fint at have Asger med, men han må desværre ikke være med i et udvalg, men kunne sid-
de i en arbejdsgruppe. 
FSKBH kan til hver en tid træde ud af dette forum, hvis det ikke har givet det rette udbytte. 
DGI er også med i Idrætsforum København.  
JT vil gerne være kontaktperson i 2017/2018. FSKBH skal være enige med KFS i det omfang at den ene 
part ikke længere ønsker at være med i Idrætsforum København. En evt. evaluering skal tages i sep./okt. 

2018. 
 

3. Skydning/krudthuset og deres nye organisering 
3a – PL har forgæves forsøgt at få et regnskab for 2016 omkring Krudthuset - Hvorfor FSKBH nu beder 
om at få 25 % af overskud fra regnskabet 2015 inden den 04/10. Sker dette ikke, videregives sagen til 
FSKBHs advokat – HL vil endnu en gang give krudthuset besked. 
3b – Ny organisering – Det er meget svært at gennemskue hvad den nye organisering skal være godt for. 
Derfor deltager MK i medlemsmøde hos udvalget mandag den 9/10. Det ville være godt hvis Asger også 
deltager – hvorfor HL skriver til Asger. 
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4. DBU-København spørgsmål vedr. FSKBH´s brug af de københavnske fodboldbaner – På FOUs 
dagsorden den 12/09 
Da indstillingen ikke har nogen økonomiske konsekvenser, fortager forvaltningen sig på nuværende tids-
punkt ikke yderligere. 
 

5. Administrationsaftale med KFIU-Hallen 
HL har sendt et estimeret timeforbrug for opgaver til KFIUs bestyrelse. HL og PL laver et oplæg til en ny 
aftale. 
 

6. Lær forbundet og dets tilbud at kende 
MJ sender til udvalgsmedlemmer, tilmeldingen skal ske til kontoret. 
 

7. Coop Alliancens 70 år jubilæum 13. oktober kl. 15.00 -18.00 

JT, GN deltager.  
 

8. Royal Run 
Vores Kronprins fylder 50år i 2018. Det giver mulighed for at løbe et løb sammen med Hans kongelig Høj-
hed Kronprins Frederik. MJ sender invitation ud til klubberne i nyhedsbrevet. 

    
5.  Meddelelser fra: 

 
 Formanden 

     JT – Deltaget ved Bike & Run evalueringsmøde, hvor vi gennemgik besvarelserne fra deltagerne. Der var   
            stor tilfredshed med løbet, så vi ser med glæde frem til næste år, hvor vi håber på flere deltagere og  
            bedre vejr 

            JT har sammen med Poul Munk og Sannie Kalkerup været til møde med Høje Taastrup Kommune,  
            som havde taget kontakt til os. De ønskede – sammen med FSKBH – et samarbejde med lokale  

            virksomheder samt partnerskaber med lokale foreninger med henblik på at lave aktivitet og events på  
            virksomheder i kommunen. Vi vil bl.a. invitere kommunen og lokale virksomheder til vores Bike &  
            Run i 2018. 
            Været til firmaidræts festival i Ghent. Stor skuffelse at der ingen synlighed var i byen overhovedet  
            om arrangementet. Frederikshavn byder ind på festivalen i 2023. 
            FSKBH og KFS har underskrevet en samarbejdsaftale med Idrætsforum København, som er et samlet  
            talerør for den københavnske organiserede idræt til Københavns Kommune kultur- og fritidsforvalt 
            ning. JT vil sidde i styregruppen og Asger vil være i arbejdsgruppen. 
 

   
 Næstformanden 

     MK –  
 

 Økonomiansvarlig  
     PL – havde misforstået at mødet med revisionen var kl. 15, så nåede desværre ikke at deltage, men ud  
             fra revisionsprotokollen så det godt ud. Regnskab for 1. halvår er udsendt. 

 
 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

     GN –  
 
     KC  – Deltog i ECSG i Gent 21.-25. juni med Herresenior og Oldboys. Varmt vejr, elendige regler og  
              ens-    formig fastfood mad. Herresenior ikke blandt de 20 bedste ud af 40 hold, og Oldboys nr.  
              5 ud af 12 hold. Rar tur med rigtig god stemning blandt både ”gamle” og de nye.  
              FUD fejrede dommerklubbens 80 års fødselsdag på Hvide Hest på bakken d. 8. juli.  
              Ny række startet op med 8 hold i august. Turneringen lakker mod enden, men ingen mester fundet  

              endnu i nogen af rækkerne, selvom der kun mangler 2-3 kampe. 15 nov. Årsmøde 
              Håndbold har en turnering med 7 hold, hvilket er en tilbagegang på et hold. Men IKEA er kommet        
              tilbage igen. Nyt hold der også spiller fodbold er også kommet til. Turneringen starter op til oktober. 
              Der er kommet flere forespørgsler på håndbold til julestævnet sammen med fodbold, samt januar  
              stævnet. Så det tegner positivt. 
              Bruger Bestyrelsen i Valby har stadig ikke fået løst problemet med den dårlige petanquebane. Asger og 
              Jes er blevet koblet på sagen, og har fået til opgave at komme med et forslag, på hvordan banen kan  
              forbedres. Der er opbakning fra Bruger Bestyrelsen til at banen skal forbedres. DAI har sammen med  
              FSKBH slået på, at der skal laves forhøjet havn på langsiden af kunstgræsbanen mod den grønne kile, 
             da boldene forsvinder når de sparkes over. Løsningen DAI kom med er dog for dyr, så en mere enkel og  
              billigere løsning er på vej. 
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              KCs indlæg fra 15.06   
              Der er pt. Udgået 10 hold og deraf 2 fra den bedste række. Der har også været mange udvisninger,  
              og en enkelt kamp i Oldboys blev afbrudt da dommeren blev truet. Efterfølgende trak holdet sig fra  
              turneringen.  
              Håndbold har d. 22. maj afholdt årsmøde. Der deltog udvalget + en  
              enkelt gæst Kim blev derudover valgt som dirigent. Et forslag om 4 herre i mix i stedet for 3, havde  
              stor modstand fra et par foreninger der ikke selv var til stede. Der var enighed om at trække  
              forslaget, og så se på det under andre former til næste årsmøde. Desuden blev der talt om at droppe  
              præmier på selve dagen hvor turneringen slutter, og så give dem til årsmødet, for at få flere til at  
              deltage. 
       
     JVP – ikke til stede 

 
     MEM – Pkt. opsagt administrationsaftale: 

              KFIU har kæmpet i mange år for at få økonomien til at hænge sammen på KFIU-anlægget. Endelig  
              er vores økonomi rimelig, så KFIU er påbegyndt at henlægge kr. 50.000 pr. år (første år 2018), da vi  
              har to meget nedslidte baderum, et tag der ikke har mange år tilbage samt asfalten på P-pladsen. 
              Det kan være et sammentræf af flere ting der gør at FSKBH har opsagt administrationsaftale og  
              Ansat en person til at varetage KFIU-anlæggets arbejdsopgaver. 
              Det er skønnet at der skal bruge 482 timer om året og arbejdsopgaverne lyder sandsynlige. Vi har  
              ikke mulighed for at vurdere om timeantallet er rimeligt og hvad KFIU-anlægget skal betale mere er   
              endnu sværere at vurdere. Vi kan regne ud, at det giver godt 10 timer om uge at varetage KFIU- 
              anlæggets arbejdsopgaver og da vi ikke kan få oplyst lønudgiften, andet end det er mere end dob 
              belt op end det vi betaler i dag som er kr. 51.078,03. 
              Hvad der er rimeligt for hvad vi skal betales mere kan vi ikke vurdere konkret, da vi som nævnt  
              ikke kender lønudgiften til personen og det er ikke alle 15 timer der skal bruges til KFIU-anlægget. 

              Vi er enige i, at aftalen skal genforhandles hvert år eller hvert andet år. Måske skulle vi efter et  
              halvt år vurdere timeforbruget på den nye medarbejder og KFIU-anlæggets arbejdsopgaver. 

Vi foreslår at enten kommer FSKBH med et prisforslag som bestyrelsen kan vurdere /budgettere med 
og/eller at vi må have en dialog omkring prisreguleringen samt fremtiden for KFIU-anlægget. 
Der kom en ide under mødet omkring stigning af priser på tennis, da det er billigt at spille her. 
Tennis: Sæsonen har ikke været så god på grund af vejret. 
Badminton: Holdturneringen er i gang og det har givet mange udfordringer med den nye turnering. 
Det er stævneplaner der har givet mange udfordringer såsom: 
- holdkort 
- finde kampe for ens eget hold 
- holdleder kontakt oplysninger 
Kontoret har hjulpet os igennem med undervisning af stævneplaner og indlægning i systemet, 
hvor Tue og Kent har været på besøg. Derudover holder Kent og Tue møde den 20. september 2017 

hvor det skal præciseres hvilke ændringer der er brug for. Tue og Kent er positive, hvis ændringerne kan 
laves.  
KFIU-anlægget: Vi havde bestyrelsesmøde i mandags, hvor Henrik og Kim ikke skulle med. Men der kom 
kun Peter Allan og MEM i første omgang. Derefter ringede MEM til Bojan og bad ham møde op. Det 
gjorde han indenfor 10 minutter, dog ikke forberedt. Patrick kom igen ikke på grund af sygdom i famili-
en.  
MEM har tidligere nævnt at vi har rotter her, men det er løst nu og det har kostet ca. 21.000 kr. 
Dog har Henrik ikke modtaget regningen endnu. 
Alarmsystem - det er et gammelt DOS-baseret system og det giver udfordringer omkring koderne,  
som styrer adgangsforholdene. Vi skal opsige vores aftale nu, for at få et nyt anlæg. Henrik - har 
du mulighed for at undersøge om vi kan opsige aftalen før tid. 
Bestyrelsen er enig i, at vi finder et nyt system som er alarm og til adgangsforholdene (koder) 
I sommerperioden har kontoret sat lås på døren, så der ikke var mulighed for at komme ind - det 
var super godt. For det viser sig jo at der er nogle der går ind uden at betale. Henrik har siddet en 

aften og gået ned i hallen for at tjekke. Han fik 420 kr. ind for udlejning af baner på en aften!!! 
Vi aftalte, at Bojan skulle være tilkalde vagt, da han bor 5 min. fra KFIU-anlægget. Derudover også at vi 
alle skulle spørge de forskellige der spillede både tennis og badminton om de havde betalt. 
Bestyrelsen er lidt i tvivl omkring video på anlægget, da vi ikke kender alle folk - måske skulle vi have et 
fake kamera. 
Omkring koderne til tennisanlægget var MEM ikke bekendt med at de havde samme kode og i min naivi-
tet troede MEM, at koderne var forskellige som i hallen. 
MEM efterlyste ideer til hvordan KFIU-anlægget kunne lave sanktioner mod dem der ikke betalte. 
Under mødet kom der ide om sletning af medlemskab hvis tennisspillere spillede uden booking. 
Til badminton skulle de betale 3 gange så meget, hvis de ikke havde betalt. 
MEM efterlyste også nogle forslag til hvordan vi kan få nogle midler til KFIU-anlægget, da vi skal have 
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lavet baderummene, nyt tag og asfalt på p-pladsen. Det skulle være via sponsorer, fonde eller 
reklame i hallen. 
Til dette fik MEM to ideer: MEM kunne kontakte: Fondracer.dk og "lokale og anlægsfonde". 

 
     

 Administrationen 
 

     HL – Mobil Pay: HL Efterlyste bestyrelsesmedlems aflagte smartphone, så vi kan komme videre. Besluttet   
             at der indkøbes ny smartphone til max 2.500,-.  
             Udtræk af klubber: fra Supernova med en specifik idræt (fx sportsfiskeri) er nu mulig. 
             E-Sport: Har været Grand Opening af eSportcenter I GMC. Carl Christian Ebbesen deltog og klippede 
             snoren til det nye lokale. Rum med 15 maskiner og 4 PlayStation, samt et separat rum med 5 ma  
             skiner.  

             Stævne Planner: har hjulpet med 2 x badmintonturneringer. Niels skal deltage i kursus 12/10, så han  
             kan overtage support fremadrettet. 
             Sundhedsambassadør: Tirsdag 7. november – Har lavet af tale med forbundet, at vi afholder et kur 
             sus her på kontoret/valby hallen. 
             Messe i forum i uge 42. MJ har samlet et hold og HL er teamleder 
             Oprydning i rummet i stuen: MJ har ryddet op i rummet i stuen. Har nogle ting vi er i tvivl om de  
             kan smides ud. Bliver fremlagt på næste bestyrelsesmøde. 
 
             

      MJ – Der har været en fin opbakning til Frivillig Fredag. 39 er tilmeldt pt. 16 har tilmeldt sig til Pickelball   
              Og 21 til petanque. 
              ES-cup fredag den 22. september er der 35 drengehold 9 mixhold og 9 rundbold hold. 
              Godkendt Bike and Run 2018 mandag den 11. juni. 
 

Eventuelt 
 

       Næste bestyrelsesmøde er mandag den 09. oktober 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/156845/fskbh-moedekalender.pdf

