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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 12.12.2019 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt, dog tilføjes nye punkter - 3.2 – ansøgning om overførelse af budget Fiskeri udval-
get. 3.3 reception i Forbundet generalsekretær - 4.2 samarbejde Københavns Kommune  

JVP blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 14.11.2019  
JVP her været i kontakt til Peter fra bordtennis omkring at op starte markedsføringsgruppen, har ikke fået 
fat i MK.  
Der kan ikke søges flere penge fra forbundets Lokalforeningspulje i år 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Budget/fælles og udvalgene 2020 

Se bilag: Klik her 
 

 Det fremlagte budget med et underskud på 59.000 kr. blev godkendt.  

 Budget for 2020 blev godkendt som udvalgenes og administrationens grundlag for aktiviteter i 2020. 

 Udvalgenes rammebudget fastfryses, således at eventuelle ændringer i budgetrammerne skal forelægges 

bestyrelsen til godkendelse 

 Budget til renovering af baderum forelægges bestyrelsen til godkendelse som en ekstraordinær bevilling, 

når der foreligger et projekt med økonomi og tidsplan.  

 
 

2. Ansøgning om overførelse af budget - Fiskeri udvalget 
Bestyrelsen har gennemgået ansøgningen om overførelse fra budget 2019 til 2020, dette er ikke muligt 
og blev derfor ikke godkendt. Udvalget kan derimod meget velkommen til at søge om penge i 2020 til et 
øremærket formål. HL skriver til Allan 
 

3. Reception i Forbundet – Generalsekretær 
JT, PL og HL deltager, GN vender tilbage om hun kan. Tilmelding den 10. januar. 
 

                         
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Revisionsprotokol 3. Kvartal 
Bestyrelsen underskrev revisionsprotokol 3. kvartal. 
 

2. Samarbejde med København Kommune 
GN har været i kontakt med Københavns Kommune om et evt. samarbejde. Der er aftalt møde torsdag 
den 23. januar. Rikke Line fra forbundet deltager.   
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden   
 
JT – Deltog ved Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde. JT var selv på valg til styrelsen – og 
blev genvalgt for ny fire-årig periode. Derudover fik vi repræsentanter i både kollegamotionsudvalget og 
kommunikationsudvalget. Nye personer som vi ikke kender så godt, men et kaffemøde vil finde sted i starten 
af det nye år. Derudover blev der valgt ny næstformand – Helle Friis – efter Ragnas farvel. 

http://www.fskbh.dk/media/1632747/2019-12-12-budget-2020-bilag-til-bestyrelsesmoede-dd.pdf
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Vores yoga afdeling har desværre ikke det ønskede antal deltagere for at løbe rundt. Der afsluttes den 26. 
januar 2020 – og vi må se, om vi starter op igen. 
 

 
 Næstformanden 

    
      GN – Har været til Brugerrådsmøde i Hillerødgade Svømmehal d. 18/11-19, hvor man fremlagde planer for   
      renoveringen af forhallen som et loungeområde. Desuden blev der besluttet, hvilke ting, der skal købes ind til  
      hallen af de tildelte midler, så der indkøbes til alle faciliteter. 
      Var til kåring af Årets Idrætsforening d. 28/11-19 i København. Prisen blev delt mellem København  
      Firmasport og Ørestadens Idrætsforening. 
 

 Økonomiansvarlig  
      
      PL – intet at tilføje 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
      MK – Ikke tilstede 
         

      KC – Fodbold: Jule five a side d. 23. november på Kløvermarken med deltagelse af 7 Herresenior og 5 Mix/SOB,   
       var en tilbagegang på 6 hold samlet, i forhold til 2018. Hyggelig dag med fodbold, og forplejning i KFB klubhuset.  
       Stor tilfredshed fra alle. Julestævne i Rødovre Hallen d. 7. december, med deltagelse af 24 Herresenior, 8 Da 
       mesenior og 6 SOB hold, gav en tilbagegang på 3 hold i forhold til 2018. Dejlig stemning med julemusik, julepynt  
       og stævneledelse med nissehuer, og små og større præmier efter hver kamp. Mange tilskuere tog dagen som  
       familiearrangement med børnene. Samlet set må vi konstatere, at nedgangen over hele året i antallet af hold,  
       skyldes manglende Mix deltagelse. Trist, da vi som nok nær de eneste tilbyder denne mulighed, og må se hvad  
       vi kan gøre bedre i 2020. 
       Indefodboldstævner for 2020 er 12.-18.-19. og 26. januar i Rødovre Hallen og 2. februar i Idrætshuset. 
 
       Håndbold: Julestævne i Rødovre Hallen d. 7. december med deltagelse af 3 Mix hold. Derudover planlagt  
       stævne på 2 baner i Rødovre Hallen d. 19. januar. 
                         
     JVP - intet at tilføje 
      
 
     MEM – Har været forbundets repræsentantskabsmøde. 
     Badminton - Vi har igen et hold der gerne vil være med. Turneringen kører derudaf..... 
     Der er sendt en "føler" ud omkring ændring af tidspunktet for miniturneringen,  
     Men der er ikke kommet noget respons. 
     MEM har meldt os til "mænds motionsdag" - det er dog uden tilskud fra forbundet. 
     Tennis - Sæson slut 
     Yoga - Det fungerer nu med badminton spillerne.  
     Der var aflysning i søndags på grund af sygdom. Kunne desværre ikke lægge det på 
     facebook - der var mødt 4 op - desværre. 
     FSKBH-anlægget - Flot opholdsrum - det er super opdateret :-))) 
     Der er kommet en mail omkring rummet - Det var utilfredshed fra en person, men rummet er ikke færdigt.   
     Parkeringssagen, den bliver kørt hele vejen til retten, da han er temmelig sur. 

       
                       
Administrationen 

 
     HL – Årsmøde Sports Fiskeri 12/3 -2020 - Samme dag som bestyrelsesmøde. 
     Skal møderne slås sammen? Sports fiskeri er en af de afdelinger bestyrelsen ikke har haft møde med endnu. 
     Enighed om det var en god ide. 

              
     MJ – Har været tovholder på opholdsrum i hallen, fik et budget på 10.000 – 15.000 på alt, har brugt 12.500. 
 
6.   Eventuelt 
               
      Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 13. februar kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
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      Januar mødet er aflyst og skulle der komme noget vil dette blive taget over mail.. 

      Nytårskur fredag den 28. februar 2020, invitationer bliver sendt ud medio januar. 
 
 
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

http://www.fskbh.dk/om-firmaidraetten/moedekalender-20192020

