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Bestyrelsesmøde den 13.02.2020, kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 
Mødeleder: Gitte.  
Referent: Michael 
 

2. Opfølgning på sidste møde. 

a) Bestyrelsesmøde den 12.12.2019  
Intet 

 
 

3. Sager til beslutning 
 

1. Ny Service medarbejder 
Mads er stoppet pga. studie, hvorfor Ole har meddelt, at han varetager opga-
verne, så der bliver ikke brug for at søge efter ny medarbejder. 
 

2. Renovering af bade- omklædningsrum (bilag lagt i dropboks) 
Bestyrelsen besluttede, at det er Renoveringsudvalget som selv bestem-
mer/tager stilling til farver m.m. jf. udsendte opgaveplan. Der indhentes tre 
tilbud, hvorefter der vælges leverandør. 
 

3. Indstilling af Årets forening/leder i Firmaidrætsforbundet 
Vi har ingen indstillinger. 
 

4. Samarbejde med Copenhagen 21 (bilag lagt i dropboks) 
Besøg af Laura fra Copenhagen 2021, som viste os Eurogames 2021 (Copen-
hagen 2021) intro video. Projektet har 20 ansatte og er støttet af Københavns 
Kommune og Region Hovedstaden, derudover er der et fundraisingteam som 
søger midler hos fonde. De skal bruge ca. 4.000 frivillige. Der er 29 sportsgre-
ne og et forventet deltagerantal på ca. 6.000 bare i sportsaktiviteterne, og 
samlet over 750.000 mennesker til hele programmet. 
Kommentarer: Godt oplæg, velforberedt. Jeanette tager ind til infomøde den 
26. feb. 

 

5. Oplæg fra Markedsføringsgruppen (bilag lagt i dropboks) 
Bestyrelsen synes at drikkedunke og skoposer er det som gruppen skal arbejde 
videre med, især til Bike & Run skal der være fokus på. CVR listen kan skaffes 
fra Forbundet, som har adgang til den. Der søges i lokalforeningspuljen i For-
bundet. 
Folder – ikke for lang. Skal være i meget bedre kvalitet og opdateres. 
 

4. Sager til drøftelse 

 

1. Yoga, evaluering af forløb 
Afholdt nov, dec og jan, i alt 15 gange, med i alt 15 betalende deltagere, med 
4-6 deltagere pr. gang. Tilbagemeldinger: 08:30 er tidligt. Koldt i hallen. Det 
har været hyggeligt.  
Konklusion: Skal det startes op igen, vil det blive på Bispebjerg Hospital. Del-
tagerne har synes prisen har været meget god og den vil være den samme 
igen. 
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2. Tids-Opgaveplan rep. møde (bilag lagt i dropboks) 
Enkeltmedlemsmøde 12.marts. Jeanette, John og Michael er på valg. Jens Bolt 
og Poul Munk er på valg som hhv. revisor og revisorsuppleant. 

 

3. Forbundets Formandsmøde 18. og 19. april 2020 

Hvem deltager? Tilmelding sker til Henrik. 

 

4. Mænds motionsdag – Hvem står for det? (bilag lagt i dropboks) 
Tovholder: Mari-Ann – Badminton og/eller tennis, en hverdags aften 17:00-
20:00 (Mandag er der Bike & Run). Hvad må det koste og hvad er der inklude-
ret? Bestyrelsen har fastsat et beløb på kr. 75,- pr. deltager. Der arbejdes på 
at pølsevognen kommer igen. 
 

5. Kvinders Motionsdag – Skal vi afholde det? 
Vi afventer, hvad der kommer fra Forbundet, da vi ikke selv har mulighed for 
at være værter søndag den 9. maj. 
 

6. Tilfredshedsundersøgelse af forbundet (spørgeskema lagt i drop-

boks) 
Generelt har der været tilfredshed hos de 65 af de 66 besvarelser (af i alt 81 
foreninger i Danmark) KOM afdelingen har ændret i proceduren, så der kan gå 
lidt længere tid. Nu skal foreningerne udfylde en online blanket, og så Kom-
mer der en tilbagemelding fra Forbundet. 
 

5. Meddelelser fra: 
 

 Formanden 
Været til afskedsreception for Steff. DGI Storkøbenhavn har holdt dialog 
og netværksmøde. FSKBH har fået opkrævning fra Københavns Kommune 
på kr. 24.000,- som betaling for billard. Fakturaen har fejl, da vi selv ejer 
bordene, og vedligeholder dem og kun skal betale for selve lokalet. 
Nytårskur: Vi bliver 15 
Har talt med Peter (Bordtennis). Peter laver en aften med holdlederne fra 
de respektive hold i turneringen, med efterfølgende spisning. 
Indberetning af medlemstal: Vi kommer over de 61.375 fra 2019. En ny 
måde at registrere indberetninger på, gør at vi stiger. 

 

 Næstformanden 
Møde 23. jan, sammen med Mette Juul og Rikke-Line, på Københavns 
kommune vedr. idrætstilbud i Socialforvaltningen, til borgere. Præsenta-
tion af FSKBH, vores hal og tilbud. Vi er blevet lovet at komme med som 
muligt tilbud på sundhed.kk.dk/motion, men det er ikke sket endnu. End-
nu ikke modtaget referat fra mødet. Gitte følger op. 
 

 Økonomiansvarlig  
Intet (forhåndsafbud) 
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Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
John: 
Afdelingsstatus.: 

 
Bordtennis.: 
Februar stævne.: 
Der var 43 spillere tilmeldte til stævnet i Taastrup.  
Der var 10 borde, så man kan sige, at der var fuldt hus, hvis det ikke skulle 
blive en midnatsforestilling.  
Alle virkede glade for afdelingens tiltag med fælles frokost og ½ times pause.  
Det er som om at det sociale også betyder rigtigt meget.  
Afdelingen håber at kunne holde dampen oppe til næste sæsons stævner. 

 
Holdturnering.: 
Holdturneringen er gået ind i sin sidste fase, og slutter omkring 18. marts.  
Den elektroniske topliste fungerer og alle virker glade for den.  
Superdejligt at afdelingen blev bevilliget økonomi til den. 

 
Generalforsamling / Årsmøde.: 
Lige nu er planen er det bliver d. 13.5 hos HK.  

 
Fredagsmøde for klubledere/formænd.  
Lige nu er der ikke en fastlagt dato. Men planen er at det bliver i slutningen af 
maj.  
Afdelingen håber at Jeanette Thornberg og Rikke Line kan komme. 
Fredagsmødet forventes at blive fra kl. 16-20.  
Derefter spisning ude. 
Der satses på at alle får en hjemmeopgave i forhold til egen klub og union.  

 
 

GoKart.: 
Afdelingens Le Mans-serie 2020 indeholder nu også løb på verdens største in-
dendørs gokartbane, den nyåbnede Racehall København 
(https://racehall.com/cph/), udover som tidligere løb på Roskilde Racing Cen-
ter, og i Sverige. 

 
Racehall Århus har tidligere været på kalenderen, tilbage i LTFU/LTFI-tiden, 
men afdelingen droppede banen da de indså at det var svært at trække delta-
gere fra Københavnsområdet derover. 

 
Gokartløb på indendørsbaner er meget forskellige fra udendørsbaner så afde-
lingsbestyrelsen glæder sig til at se tilslutningen til disse og forventer at initi-
ativet tages godt imod. 

 
Petanque.: 
Den 22. februar afholder afdelingen Fastelavnsstævne på Jyllingevej 128, i 
Rødovre (udendørs) 
Der er selvfølgelig også to fastelavnstønde som skal laves om til pindebræn-
de. 
Der startes kl. 11.00 
Sidste frist for tilmelding til Holdturneringen 2020 er fredag den 21. februar 
2020 

 
Skydning.: 

https://racehall.com/cph/
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Afdelingen melder at efter Tryg/Nordea har meldt sig ud og RI98 samt BW-I 
har haft faldende 
Aktivitet, er deltagerantallet til FSKBH 15m. turnering faldet.  
Deltager antallet er nu så lavt, at vi til næste sæson 2020-21 ikke vil afholde 
denne turnering. 
I stedet vil der på 15m. i næste sæson blive afholdt et efterårs stævne, et 
vinterstævne og et mesterskab, hvor man også vil inviterer ikke FSKBH-
foreninger med.  
 Til sommersæsonen 2020 vil der på baggrund af den faldende aktivitet kun 

blive afholdt mesterskaber på 25, 50, og 200m. Altså ingen turnering på 
50 og 200m. 

   

Kim: 
Fodbold: 106 hold har deltaget i indefodbold. Udefodbold tilmelding ser pænt 
ud allerede nu. Dog halter Oldboys (over 32 år) og SuperOldBoys (over 38 
år). 
Håndbold: Stævnet 19. januar blev aflyst. Anette har efterfølgende sendt mail 
til Kim og Henrik om, at hun ikke ønskede at fortsætte. Kim har svaret Anette 
og bedt hende overveje sin udmelding, da det trods alt blev til to stævner, og 
følger op mailen igen. 
Brugerbestyrelsen: Bookingportalen fungerer ikke.  
Opkrævninger til klubberne er kommet retur fra klubberne, da de er fyldt med 
fejl. 
Renovation af petanquebanerne ligger stille, da midlerne blev brugt til Fremad 
Valby, men renoveres når der kommer midler igen. 
Danmarkssamfundet: De mangler sponsorer, og de har vedtaget betaling på-
lydende kr. 25,- for foreningerne 
 

Mari-Ann: 
Tennis: Ligger stille pt. 
Badminton: Turneringen er i fuld gang, men der falder hold fra undervejs. Mi-
niturneringen i januar måtte desværre aflyses  

 

Michael: 
Banefordelingsmøde: Bookingportal ikke optimal. Der er forskel i selve af-
budsprocessen, da det enten er en klub eller union (DBU, DAI eller FSKBH) 
der melder afbud. Klubberne skal blot melde afbud 48 timer før, mens unio-
nerne skal melde afbud 19 dage før. Dette er et levn fra reglerne omkring 
bl.a. hallerne, men jf. Københavns Kommune, er det kun retningslinjer. 
 
 Administrationen 

Intet (forhåndsafbud fra Mette og Henrik) 
 

 

6. Eventuelt. 


