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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 09.10.2017 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Palle Lindstrøm (PL), Michael Kofoed (MK), Kim Christiansen (KC), 
Gitte M. Nielsen (GN), John V. Petersen (JVP), Henrik Lindby (HL) og Mette Jul (MJ)  
19.00-21.00 - Peder Bisgaard fra Dansk Firmaidræt Forbund   
 
Afbud fra - Mari-Ann E. Madsen (MEM) 
 
JT bød bestyrelsen velkommen, samt Peder Bisgaard kl. 19.00 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 
 
Dagsorden blev godkendt, dog med et nyt punkt 3.6 – Landsdel Øst møde onsdag d. 8. november 
JT blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
Fra bestyrelsesmøde 14.09.2017 – intet at tilføje 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Rigtige Mænd 2018 

Bestyrelsen gennemgik udsendte arrangørbrev omkring løbet rigtige mænd. 
 – Efterfølgende blev der stemt nej, grundet det ligger 6 dage før Bike & Run.  
Så FSKBH kommer ikke til at afholde Rigtige Mænd 2018. 

 
2. Ny printer løsning 

HL undersøger en anden maskine med hæfte funktion. Hvis det kan lade sig gøre, er der sagt ja til ny 
printer. 
 

3. Forbundets repræsentantskabsmøde 18. og 19. november – hvem deltager? 
PL er med som dirigent, JT og MK er med, men repræsenterer forbundet. 
GN, JVP, HL og Asger deltager lørdag, men kun til mødet.  
 

4. Administrations aftale KFIU/FSKBH 
PL og HL har udarbejdet en administrationsaftale til KFIU-hallen. Denne aftale skal hvis den godkendes af 
begge partner, træde i kraft 1. januar 2018.  
Der skal dog tilføjes en fast telefontid i aftalen inden at den fremsendes til KFIUs bestyrelse.  

Bestyrelsen godkendte aftalen, HL vil sende til KFIUs bestyrelse. 
 

5. Skyldig kreditor 
Der har ligget et bilag fra SSP Denmark på 36.896,-, HL har ventet på en regning fra SSP, men den er al-
drig kommet frem til kontoret. Derfor bliver den nu godskrevet i regnskabet, da den er mere end 3år 
gammel.  
 

6. Landsdel Øst møde onsdag d. 8. november 
GN deltager til dette møde, HL tilmelder. 

   
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Besøg af Peder Bisgaard – Strategi 2018 
Bestyrelsen gennemgik nedenstående spørgsmål inden mødet med Peder Bisgaard. 

1. Aktuelle aktiviteter (hvad er der gang i – og hvad er der ikke gang i) 
2. Hvad rumler foreningen med af nye tiltag? 
3. Leder/instruktørsituationen? 
4. Foreningens økonomiske situation (nu og i fremtiden)? 
5. Hvordan ser I foreningens rolle/firmaidrætten i fremtiden? 
 
1.  Strategi 2018 
2.  Hvordan ser I forbundets indsats i forhold til strategien? 
3.  Hvordan bruger I strategien i dagligdagen? 
4.  Hvad tænker i omkring en kommende Strategi 2022 – er der noget I gerne vil have fokus  
          på??? 
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5.  Meddelelser fra: 

 
 Formanden 

     JT – Deltaget ved vores Frivillig Fredag arrangement, hvor vi siger tak for hjælpen til alle som i løbet af året 
             har gjort en indsats for Firmaidræts Storkøbenhavn. En fantastisk dag hvor 40 deltagere fik mulighed for  
             at spille det ganske nye spil: pickleball eller petanque. Senere middag, præmieoverrækkelse og socialt 
             samvær. Tak til arrangørerne for en herlig dag 

   
 Næstformanden 

     MK – intet at tilføje 
 
 Økonomiansvarlig  

     PL – regnskab fra krudthuset – FSKBH skal have 13.220 af 2016 regnskab, HL skriver til fonden at de skal  
             Indbetale dette beløb. 

 
 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

     GN – intet at tilføje 
 
     KC  – Udeturneringen sluttede med et tæt opløb i kampen om mesterskabet i alle rækker. Flere af mester- 
              skaberne blev først afgjort i den sidste kamp. Der udgik 17 hold undervejs. Der var afbud til 20,4% af  
              kampene, hvilket er en nedgang på 5% i forhold til året før. Vores udvalgte damehold har spillet mod  
              Sundby Boldklub og tabte 0-4. Oldboys har spillet mod Valby Boldklub og kampen sluttede 4-4. 
 
 

     JVP – intet at tilføje 
 
       MEM –ikke til stede 
 
     

 Administrationen 
 

     HL – intet at tilføje 
             

     MJ – Frivillig Fredag. 29. september gik super godt, det var en hyggelig aften. 
             ES-cup fredag den 22. september var også en super god dag alle var glad, super ide med rundbold. 
             Arbejdspladsernes motionsdag fredag den 13.10, bliver afholdt i KFIU-hallen. Rikke står for Pickleball  
             inde i hallen og Bertil tager sig af tennis. Det er gratis at deltage og arbejdspladserne kan bare møde 

             op på dagen. Der er åbent hus fra 12-15. 
             Opgaven i Forum er på plads 6/7 mand står klare tirsdag, torsdag og fredag i uge 42 til at tage fat. 
             HL og MJ skal have møde med Rikke fra Pickleball, omkring et evt. nyt udvalg. 
             MJ er ved at booke baner til ES cup indendørs MK skal vende tilbage om han kan 29/01 2018 
             MJ er ikke på kontoret fra onsdag den 11/10 til og med onsdag den 18/10 
 
Eventuelt 
 

 
       Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 09. november kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
        
        
           

 

 
Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

 
 
FSKBHs mødekalender: Klik her 
Referent MJ 

http://www.fskbh.dk/media/157376/fskbh-moedekalender-op-10-10-2017.pdf

