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Deltagere: 
   Mobil nr. e-mail 

 Mari-Ann E. Madsen Formand 2095 8121 badminton@fskbh.dk 
 Bojan Markovic  Næstformand 2276 4414 bojanmarkov@gmail.com 
 Peter Allan Larsen Bestyrelsen 6061 1240 peal@adr.dk 
 Henrik Lindby Administrationen 2578 6546   hl@kfiu.dk 

 
 
Fraværende: 

 
 Patrick Christian Folmann Ørngreen  2383 1026 rng@danskebank.dk 
 Kim P. Nielsen Ansat 2427 9815 scarlet@mail.tele.dk 
 
 

1. Endvidere var følgende foreninger/personer mødt op:  
 

Bestyrelsen for KFIU    3 stemmer 

FLS 11 stemmer 

FSKBH Badminton 32 stemmer 

Danske Bank   3 stemmer 

Ældresagen 22 stemmer 

KHK   7 stemmer 

Bojan Markovic   1 stemme 

 

 Ialt        79 stemmer   

 

 
2.  Valg af dirigent og referent. 
 
Henrik Lindby blev valgt til dirigent og Peter Allan Larsen blev valgt til referent.  
 

Henrik Lindby konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Indkaldelsen 
var dateret 11. januar 2018. Ingen havde kommentarer til indkaldelsen.  
 
 
3. Forslag om en fusion af KFIU og Firmaidræt Storkøbenhavn (FSKBH). 
 
Mari-Ann indledte med at redegøre for hvorfor KFIU-anlæggets bestyrelse har sagt ja til en fusion af 

FSKBH og KFIU-anlægget med FSKBH som den fortsættende enhed. 
Vi ved godt at KFIU-anlægget efter mange år med økonomisk lavvande er vendt til økonomisk overskud 
og der hensættes hvert år kr. 50.000 til senere investeringer/forbedringer/vedligeholdelse. 
 
Bestyrelsen har et ønsket om kommende investeringer, som ville være svært for KFIU at gennemføre, 

selvom foreningen i 2016 havde et overskud på ca. 98.000 DKK og i 2017 et overskud på ca. 108.000 
DKK efter henlæggelse af 50.000 DKK til investeringer.  

 
Kommende større investeringer kunne omfatte: 
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 Renovation af baderum 
 Asfaltering af parkeringsplads 
 Reparation af den vestlige del af taget på hallen 

 
Fordelene ved en fusion vil være: 
 

 Firmaidrættens bestyrelse mødes 10 – 11 gange årligt, så der vil hele tiden være fokus på KFIU 
anlægget 

 FSKBH har en væsentlig større kapital, så nødvendige forbedringer som omtalt ovenfor vil kunne 
ske hurtigere. I KFIU regnskabet afsættes 50.000 DKK/år til forbedringer.  

 KFIU anlægget vil kunne bruges til flere arrangementer.  
 Der er en administrationsaftale med FSKBH, hvor der er ansat en person til at varetage KFIU-

anlæggets administrative opgaver. Og det kan være svært at skelne med tiden til FSKBH og 
KFIU-anlægget – nu vil det være en helhed. 

 
Fusionen vil ikke få konsekvenser for lejererne. 
 

Kim P. Nielsen vil efter fusionen blive overflyttet til FSKBH til varetagelse af driften af KFIU Hallen på 
samme vilkår som hidtil.  
 
Mari-Ann nævnte, at FSKBH har tidligere hjulpet KFIU-anlægget med betaling af vandingsanlægget på 
tennisbanerne, der blev installeret for 3 år siden.  
 

I øvrigt kan nævnes, at FSKBH købte hallen i 1951 og havde den frem til 2010, hvor man blev nødt til at 
skille sig af med den i forbindelse med en fusion blandt andet fordi den gav underskud. 
 
Bestyrelsen i KFIU er enig at KFIU fusioneres med FSKBH pr. 1. juli 2018 med FSKBH som den fortsæt-

tende forening. 
 
Hovedbestyrelsen i FSKBH har allerede godkendt forslaget. Herefter skal Repræsentantskabet i FSKBH 

godkende forslaget ved et møde, der afholdes 30. april 2018. 
 
Endvidere skal både Københavns Kommune og Grundejerforeningen, der ejer grunden ligeledes oriente-
res om ændringerne.  
 
Mari-Ann oplyste endvidere, at hun fortsat vil være ansvarlig for KFIU anlægget i egenskab af bestyrel-
sesmedlem for FSKBH.  

 
KFIU anlægget vil fortsætte som hidtil efter en fusion, det gælder også online booking systemet.  
 
 
Herefter var der spørgsmål: 
 

Ældresagen:  Lejeaftalen med grundejerforeningen skal forlænges og godkendes! 

 
Henrik Lindby:  Den nuværende lejeaftale løber frem til 2030. Grundejerforeningen og Kommunen kon-

taktes snarest om planerne for fusionen.   
 
Ældresagen: KFIU anlægget er en veldrevet forretning og vi er kede af en fusion! 
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Mari-Ann: Hvis FSKBH flytter kontoret til Valby bliver det meget vanskeligt, at fortsætte driften af 
KFIU anlægget, da vi har en pæn lejeindtægt fra FSKBH.  

 

KHK: Vi savner lidt klubliv. Efter FSKBH flyttede ind med kontorer på 1. sal har der stort set 
ikke været noget klubliv.  

 
Mari-Ann: Det er noteret, men det er ikke relevant i forbindelse med fusionen! 
 
 
Ældresagen: Grundejerforeningen er os bekendt bekymret for, at der drives erhverv i et bloligområ-

de! 
 
Mari-Ann: Der har været ansatte på kontorerne i KFIU Hallen siden den blev bygget! 
 
 
 
4. Afstemning.  

 
Resultatet af afstemningen var: For 57 stemmer, imod 22 stemmer.  
 
For at forslaget kan vedtages, skal det i henhold til §17 i vedtægterne godkendes af 2/3 af de fremmødte 
stemmer svarende til 2/3*79=53 stemmer.  
 

Forslaget om at gennemføre fusionen blev således godkendt på den ekstraordinære generalfosamling, 
dog betinget af, at både Grundejerforeningen og Kommunen ligeledes godkender fousionen.  
 
 

Ifølge vedtægterne §18 skal KFIU’s formue gå til et idrætsformål, og der blev derefter hodt afstemning 
om, hvorvidt KFIU’s formue skulle gå over i den fortsættende forening i.e. FSKBH.  
 

Resultatet af afstemningen: For 77 stemmen, imod 0 stemmer.  
 
 
5. Næste generalforsamling.  
 
Den ordinære generalforsamling afholdes: mandag d. 16. april 2018 kl. 19:00 
 

 
 
Referent Peter Allan Larsen 

 

 

 

 

 


