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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 09.11.2017 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt,  
MEM blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
Fra bestyrelsesmøde 09.10.2017 – JT gjorde alle opmærksom på at de skulle huske at sende deres input fra 
bestyrelsesmødet til MJ senest 3 uger efter mødet er afholdt. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Oprydning af gamle ting/sager 

Bestyrelsen har givet HL og MJ lov til at rydde op i arkiv rummet og alt der ikke kan bruges må godt smi-
des ud. 
 

2. Ny dato for repræsentantskabsmøde 
Da det ikke var muligt at booke Rødovregård (loen) torsdag den 19. april 2018. Derfor er datoen for re-
præsentantskabsmødet rykket frem til mandag den 30. april 2018 
 

3. KFIU-Hallen 
JT har grundigt undersøgt muligheden for FSKBH at overtage KFIU-Hallen. En undersøgelse hvor der er 
kigget på økonomi og arbejdsopgaver m.m. Det ville kun gøre det lettet for både KFIU og FSKBHs besty-

relse, hvis hallen overgik til FSKBH. Bestyrelsen var enig om overtagelsen, så derfor vil der nu blive udar-
bejdet et oplæg om en fusion mellem FSKBH og KFIU-hallen. MEM skal skrive til Kim (ansat i Kfiu-hallen), 
får at fortælle det ikke komme til at ramme hans stilling, HL skal på cc. Ligeledes skal MEM undersøge 
om hallens bestyrelse (og brugere), ønsker en fusion. Hvis svaret herfra er ja, så skal det forelægges på 
repræsentantskabsmøde i april. HL skal skrive til grundejerforeningen samt til kommunen, for at høre om 
der ligger nogle hindringer for en fusion. Ligeledes undersøge om muligheden for af forlænge lejen af 
grunden.  

 
 

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Samarbejde med Høje Taastrup Kommune 
Sannie, Poul Munk og JT var til møde med Høje Taastrup kommune i august, det var et godt møde, med 
en positiv holdning fra kommunen. Planen var at Poul skulle køre dette projekt med Taastrup kommune. 
Men desværre er Poul blevet syg og har trukket sig fra alle frivillige opgaver hos FSKBH. Derfor vil Sannie 
nu lave et oplæg om muligheden for et samarbejde mellem Høje Taastrup kommune og FSKBH. Herefter 
vil JT og Sannie tage endnu et møde med kommunen. Oplægget vil være med udgangspunkt i et internt 
fodboldstævne og et bowling fyraftensmøde. Kommunen skal også prøve at stille hold til Bike and Run 

2018 og de har mulighed for at book 5 hold og få det ene hold gratis.  
Når Sannie har færdiggjort oplægget sendes det til JT og efterfølgende til bestyrelsen. 
Sannie sender oplæg i uge 46/47. 
Læs hele oplægget til Høje Taastrup Kommune: Klik her 
 
 

2. Invitation til Visionsdag 20. januar 
JT deltager - MK og JVP må lige melde tilbage til HL om de ønsker at deltage. 
 
 

5.  Meddelelser fra: 
 

http://www.fskbh.dk/media/158009/oplaeg-til-samarbejde-mellem-hoeje-taastrup-kommune-og-fskbh-nov17.pdf
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 Formanden 

     JT – Deltaget ved Coops 70 års jubilæum – rigtig hyggelig eftermiddag. De virkede til at blive glad for vores 
            gave – gavekort til Bike & Run 2018 – som vi meget håber, de vil benytte. 
            Idrætsforum København havde arrangeret valgmøde med de politiske partier fra Kbh. Rådhus.  
          Indledningsvis fik vi præsenteret statistik fra DIF, som viste at København ligger som nr. 83 ud af 93  
          kommuner, når det drejer sig om faciliteter. Frivillighed lå vi nr. 85, idrætspolitisk nr. 77 og økonomisk nr.  
          42 – en samlet placering som nr. 79, hvilket var det samme som Odense og bedre end Aarhus som var nr. 
          82! Ellers et godt møde hvor alle partier var enige om at faciliteter skulle tænkes anderledes, når nyt skulle  
          bygges – bl.a. ved at udnytte tagene. 
          Var til styregruppemøde i Idrætsforum København hvor man evaluerede på idrætskonferencen, som  
          mange var mødt op til samt valgmødet, hvor der desværre ikke var så mange fremmødte, som man kunne 
          have ønsket sig. Derudover en fra socialforvaltningen som fortalte om utilpassede unge, og hvordan man  
          kunne få dem ind i foreningslivet.  
 
  Næstformanden 
     MK – ikke til stede 

 
 Økonomiansvarlig  

     PL – Nu er det endelig lykkes HL at indhente de 13.206 fra skytterne, så nu er den sag lukket. 
 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

     GN – Været til Landsdels Øst møde i Køge: 
              Peder Bisgaard fortalte om sin tur rundt til foreningerne i  Danmark  -er næsten nået i mål. Peder  
              fortalte desuden om Repræsentantskabsmødet d. 18/11, hvor man vil tage hul på Strategi 2022.  
              Merete Spangsberg fortalte om, hvordan vi skærper fokus og samarbejdet med erhvervsskolerne.  
              Foreningerne gav deres bud på, hvordan dette kan ske. Det, som nok fik foreningerne til at undre sig,  
              var, at Merete fortalte, at hun og andre fra kontoret har været på besøg hos forskellige erhvervsskoler 
              rundt om i Danmark uden at give foreningerne besked om, hvilket skoler de havde besøgt, så forenin 
              gerne kunne fortsætte samarbejdet med skolerne. Vi fik desuden information om kurset Sundhed for  
              virksomheder og Sundhedsambassadør. Disse foregår på hverdage, hvilket kan gøre det svært at  
              tilmelde sig grundet egne jobs. 
              København Kommune/Team Bade har meldt ud, at svømmehaller vil være ubemandede efter nytår.  
              Ved hjælp behov kan man ringe på en central telefon, hvor der vil være personale til rådighed. Hvis det 
              kræver personale til stede i svømmehallerne kan man forvente ½-1 times ventetid. 

 
     KC – Afdelingsmøde i fodbold d. 15. november i Viften i Rødovre. Jule Five-a side hos KFB på Kløvermarken  
             d. 25. november. Indendørs julestævne d. 9. december. Forsøger at få kontakt til Arbejdernes  
             LANDSBANK i Glostrup som har haft sommerarrangement med firmahold fra Glostrup, og Karlslunde  
             Boldklub, som arrangerede indendørs fodboldstævne for firmaer sidst i november. 
 
    JVP – der ikke til stede, har sendt sit indlæg: JVP har på teknologisk institut haft et kort møde tirsdag med 
              nogle fra personale foreningen. På det kommende bestyrelsesmøde vil man tale om FirmaIdræt 
              Storkøbenhavn og evt. medlemskab. JVP har selvfølgelig anbefalet at man melder sig ind og giver 
              medlemmerne yderligere mulighed for motion og idræt. 
 
       MEM – Tennis: Tennisårsmøde 23. november 2017, som MEM går med til. 
             KFIU-anlægget: Flere punkter blev taget under punktet KFIU-anlægget. 
             - der har været indbrud igen. Kontoret har anmeldt det, der er taget en PH lampe og vores 
             Kasseapparat. 
             - Administrationsaftalen ser fin ud. Har dog kun fået et svar fra bestyrelsen omkring denne og det er  
             at der enten skal stå timer eller arbejdsopgaverne. 
             - der har været forslag til børnetennis om søndagen, men jeg har ikke hørt noget fra bestyrelsen. 

             Badminton: - holdturneringen kører 
             - der har været en del utilfredshed omkring stævneplaner. Tue og Kent følger op med nye tiltag. 
             - Vi har aflyst FSKBH mesterskaberne - desværre for få tilmeldte 
             - vi afholder ministævne til januar, så der håber vi at der kommer flere med 
             Evt.: - Er der referat af Bisgaard fra sidste bestyrelsesmøde? Nej, men nogle punkter kommer der. 
             - KFIU-anlægget: Bestyrelsen nedlægges og KFIU-anlægget overgår til FSKBH, da de har midlerne til at  
             få asfalt, nye baderum, udskiftning af halvt tag m.m. MEM skriver til bestyrelsen og indkalder til  
             bestyrelsesmøde og derefter indkalder til ekstra ordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen er enig. 
             MEM orienterer Kim om, at hans ansættelsesforhold forbliver uændret. Henrik skal med cc. 
  

 Administrationen 
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     HL – Indbrud: Hal/ 1. sal 

             Vindue på 1. sal brudt op, og kasseapparat og Ph-lampe stjålet. 
             LEI Kode: Der skal bruges en LEI-kode senest den 3. januar, når man handler værdipapirer. 
             Koden gælder 1 år. Pris 1. år 119,- USD og herefter 99,- + 25 % moms. 
             Bestyrelsen mener FSKBH har behov for LEI kode, da vi har en del værdipapirer. 
             Pickleball: Der er arrangeret 2 åbent hus. 1 for ældresagen og 1 for kfius tennisspillere. 
             Der påtænkes 1 åbenhus arrangement for FSKBHs badminton-, bordtennis- og tennisspillere. 
             Ifbm. ES cup 26/1-18 var der påtænkt at introducere erhvervsskolerne, men ikke muligt, da der  
             kun er en hal til rådighed. 
             Krudthuset: Har modtaget 13.220,07 kr., som udgjorde vores 25% af formuen. 
             RKS 60 år: Har modtaget invitation til Rødovre kommunale Sportsklub 60 år jubilæums reception  
             lørdag den 18. november fra 12 – 14 på Rødovregaard. 
             MEM deltager og overbringer gave. 
             GoPlayDOT: Har møde med firmaet på mandag. Se spændende ud, med har svært ved at se det   
             organiseret under os, og hvad koster den? 

      HL holder møde med Anders Bojen fra GoPlayDot – HL vil orientere på næste bestyrelsesmøde. 
 

     MJ – 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 var gratis at deltage og arbejdspladserne kunne bare møde  
             op. Men det var der desværre ingen der gjorde. Derfor vil FSKBH til næste år invitere 4/5 store klubber  
             og lave en intern turnering for dem. 
             EScup 2018 indendørs bliver fredag den 26/01 i Valbyhallen. I år bliver det nok futsal, da vi ikke kan få  
             sat bander op. 
              
Eventuelt 
             MEM og KC spurgte ind til nytårskur, så dato for Nytårskur blev fredag den 02/02-2018 hos MEM – der 
             skal være minimum 12 tilmeldte for det bliver afholdt. 
             MEM fortalte af hendes søn Mark har tilbudt at uddele energidrik Gratis til Bike and Run 2018. Det er  
             FSKBH rigtig glad for. MJ spørg lige Gert som står for mad og drikke om det skulle skabe nogle  
             udfordringer?  
             Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 14. december kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
             MJ skal bestil juleplatte og HL køber julegaver. 
        
           

 

 
Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

 
 
FSKBHs mødekalender: Klik her  
Referent MJ 

http://www.fskbh.dk/media/157871/fskbh-moedekalender-nov2017.pdf

