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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 14.05.2020 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt, dog lægges punkt 3.1 og 3.2 sammen og 3.7 ændret til åbning af aktiviteter. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 13.02.2020 – intet at berette 
 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Årsregnskab 2019 

Alt ser fint ud, anlæg og foreningen giver overskud. Nogle udvalg giver underskud, der er givet besked til 
disse udvalg. Bike and Run giver også underskud, men det er blevet besluttet at det er ok. Yoga gav også 
underskud, det var også ok, da det var opstarten. 
 

2. Tennis træning 
Tennis træner Bertil, har sendt en oplæg til bestyrelsen omkring hans rolle som tennis træner i KFIU-
tennis.  
Det blev besluttet at: Alle som modtager undervisning på KFIU-anlægget skal være medlemmer og Bertil 
skal betale 100,- kr. pr. time i leje for bane. Der skal betales på mobilepay inden trænings start. 
HL giver Bertil besked 
 

3. Skal udvalgene afholde årsmøde – eller kan de aflyse? 
Alle udvalg skal afholde årsmøde 2020, men udvalgene skal selvfølgelig følge myndighedernes anvisnin-
ger. HL skriver ud til udvalgsformændene.  

 
4. Kompensationer – skal vi tilbagebetale 

FSKBH vil ikke komme til at udbetale kompensation til de aktiviteter som har været igangværende inden 
Corona. Men der vil blive kigget på en aktivitet som endnu ikke er påbegyndt endnu.  

 
5. Ny dato for repræsentantskabsmødet 2020 

Det vil blive sat en ny dato til næste bestyrelsesmøde, men repræsentantskabsmødet vil blive afholdt en 
gang i september.  

 
6. Åbning af aktiviteter 

Udendørs aktiviteter kan åbnes op nu, men der skal stadig henvises til myndighedernes retningslinjer. 
DFIF har også lavet et skriv som HL sender ud til udvalgsformændene. 
Petanque og tennis kan bruge protokol fra DGI.  
Motionsløb kan dele løberne op i hold med max 10 i hver gruppe. 

 

7. 10 års jubilæumsfest 
Det bliver udsat til foråret 2021 

 
8. Mulighed for at søge tilskud fra forbundet 

DFIF giver nu de hårdest ramte foreninger mulighed for at søge tilskud i forbindelse med Corona.  
Men her står FSKBH ikke forreste i køen. Men der skal søges helt indtil 2021, så FSKBH må lige afvente og 
så hvordan det kommer til at gå i resten af 2020.  
HL skal dog søge 10.000 fra markedsføringspuljen. 

                         
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Revisionsprotokol 4. kvartal 2019 
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Blev underskrevet af bestyrelsen 

 
2. Hvad er næste step for markedsforingsgruppen 

Der skal laves 2 forskellige tilbud over de ting som skal indkøbes. 
Gruppen skal selv søge penge i markedsforingspuljen.  
Gruppe skal lave et oplæg til en ny brochure, MJ har fået et tilbud fra FL-Reklame de vil gerne lave en 
års brochure, det vil gruppen lige kigge på. 

 
3. Regnskab 1. kvartal 2020 

Alt ser godt ud, dog har FSKBH mistet 16.000-18.000,- på udlejning af badmintonbaner grundet corona.  
 

4. Byggeprojekt – hvad er status? 
Da MEM ikke er til stede, vil JT skrive til MEM. 
 
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden   

 
JT – På grund af COVID-19 har alle planlagte årsmøder været udsat. Det samme gjaldt FSKBHs repræsen-

tantskabsmøde. Dog blev den skriftlige beretning udsendt, og den har vi da haft god tid til at læse😊 

Der har kun været afholdt et enkelt lille møde på kontoret, hvor HL, MJ, GN og JT deltog. Vi skulle have af-
klaret situationen omkring aflysninger, udsættelser, lukning af hallen samt de ansattes arbejdsopgaver. Vi 
har aflyst to bestyrelsesmøder. 
JT deltog på regionsmødet via Skype, hvor vi mest drøftede situationerne rundt omkring i foreningerne. Det 
blev nævnt, at alle foreninger i region Hovedstaden ønsker at få tilsendt indbydelser til FSKBHs fisketure. 

 
 Næstformanden 

    
      GN – Billard: Afdelingen har planlagt nyt årsmøde d. 20/8-20. 
      Turneringerne nåede ikke at blive færdigspillet inden Corona satte en stopper for det. Man har valgt at kåre   
      puljevinderne i enkelt- og 2-mandsturneringerne som vindere. “Bedst af 3” og 2-mands stafet valgte man at    
      suspendere. 
      Der er ingen medlemmer/klubber som har efterspurgt kompensation. 
      Der er tilmelding til den nye sæson d. 14/5-20. 

      Svømning: Årsmødet blev aflyst grundet Corona. Det vil blive afholdt til efteråret. 
      Ingen har efterspurgt kompensation. Sæsonen var næsten slut, da regeringen lukkede ned for aktiviteter. 
      GN har ikke haft kontakt til diverse interesseorganisationer, så som Kræftens Bekæmpelse,  
      Diabetesforeningen o.lign mhp et samarbejde, da det grundet Corona, er svært at sige hvad vi kan tilbyde. 
 

 Økonomiansvarlig  
      
      PL –oplyser, at han gennem tiden har konstateret en række tilbagevendende tvivlsspørgsmål i arbejdet med  
      budget og regnskab. Således har der på revisionsmøderne gentagne gange været behandlet de samme pro 
      blemer med manglende efterlevelse af almindelige regnskabsmæssige standarder. 
      PL har derfor udarbejdet en samlet forretningsgang for over disse problemområder, for derved at tydeliggøre  
      de administrative retningslinier. Materialet har været gennemgået med revisorerne.  PL fremsender tilrettet  
      notat til behandling på bestyrelsesmødet i juni. 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
      MK –  
         

      KC – Fodbold: De første runder af turneringen blev flyttet til senere på året, men pt. har vi ingen overblik   
      over hvornår vi kommer i gang, og derfor ikke et overblik over hvordan vi får turneringen på skinner igen.    
      FUD (dommerklubben) har løbende orienteret dommerne, så alle er opdateret på hvad der sker. 
 
      Håndbold: Anette Bang havde tilkendegivet at hun ville stoppe efter kun et år som formand, og derfor meget 
      glædeligt at vi på et møde d. 29. april på kontoret, sammen med Henrik Lindby og jeg selv, kunne konstatere    
      at Mia Hjortsberg (KPMG/Kanariefuglene), var villig til at overtage pladsen som formand. Da der normalt  
      aldrig er andre end bestyrelsen til årsmødet, blev vi enige om, at i disse Coronatider med aflysninger og  
      forsamlingsforbud, så var der ingen grund til at indkalde til endnu et årsmøde, hvor der ikke ville møde flere 
      op. Derfor fik Mia lov til at tage formandsposten, og med det gåpåmod hun lagde for dagen, så håber vi alle  
      at der kommer en opblomstring. Hun ville tage personlig kontakt til de firmaer hun kunne se havde håndbold 
      aktive spillere. (Henrik sender opdatering via indberetningsskemaerne.) Desuden havde hun selv en del spil 
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      lere der var tilknyttet andre hold, så måske det som ringe i vandet ville brede sig. Hendes ønske/drøm er 10  

      hold, og dermed skulle der være belæg for at opstarte en turnering igen. Og et ønske om et stævne d. 28.  
      november, i stedet for julestævne sammen med fodbold. 
      Hyggelig Nytårskur med stor deltagelse. 

                       
     JVP - Skydningen har ligget helt stille, men der er nu på Københavns Skytte Center mulighed for træning. 
     FSKBH har dog ikke selv bestil bane til træning, men det har nogle af klubberne.  
     Hvis der bliver åbnet op, så håber vi på at kunne afholde vores årsmøde 21/6 på Radiometer. 
     Der er ingen planlagte stævneaktiviteter før i august (Mesterskaberne) 
     Gokart.: Der har ingen aktivitet været i gokart på grund af Covid-19 
     Der er Ekstra Grand Prix i Roskilde onsdag 24. juni kl. 19.30-21.30! (dagen efter Skt. Hans aften) 
     COVID-19 har desværre medført, at vi ikke kan køre 4 Grand Prix ‘er: 1 i Racehall, 2 i Roskilde og 1 i Lockarp. 
     Som tidligere udmeldt udvides sæsonen, så Grand Prix ‘et i Racehall flyttes til november. De 3 i Roskilde og  
     Lockarp er løbende blevet aflyst.  
     Petanque.: Ud fra den seneste melding fra Regeringen, har Petanqueudvalget besluttet at starte 
     holdturneringen op.. Det er dog en forudsætning at de kommunale baner bliver åbent. 
     Holdturneringen begynder mandag den 8. juni 2020 og bliver afviklet som en enkeltturnering i  
     ugerne 24-27 og 33-38. 

     Med det antal hold, der er tilmeldt turneringen, kan man afvikle turneringen således: 
     3-mandsrækken – 2 rækker med 8 hold i hver dvs. 7 kampe pr. hold - Alle hold skal spille 3 kampe før som 
     merferien og 4 kampe efter sommerferien. 
 
    MEM – Ikke tilstede 
       
                       
Administrationen 

 
     HL – Niels er fra den 12. marts fået hjemmearbejdsplads og arbejder på nedsat tid. 
     Mænds motionsdag, bliver udsat til efteråret. datoen fast sættes på næste møde. 

           
     MJ – Intet at tilføje 
 
6.   Eventuelt 
               
      Næste bestyrelsesmøde er mandag den 8.juni kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 

       
     Datoer næste møder – dato for repræsentantskabsmødet 2020 
 
 
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

