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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 08.03.2018 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt, uden bemærkninger. Dog kom punkt 3.4 på dagsorden - retningslinjer for afd. 

årsmøder. 
JVP blev udpeget til hvervet som mødeleder. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
Fra bestyrelsesmøde 08.02.2018 – HL beretter at Asker har sagt ja til at påtage sig hvervet som dirigent ved 
repræsentantskabsmødet 30. april. HL mangler at høre fra Poul om han ønsker genvalg. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Indkaldelse til Formandsmøde 14/15. april 2018 

JT deltagere fra forbundet, KC og JVP deltager fra FSKBH JVP har stemmeretten - HL tilmelder. 
 

2. Markedsføring via poser på bibliotek 
Bestyrelsen drøftede denne mulighed og kom frem til at det bliver for dyrt, i forhold til det bestyrelsen 
troede vil komme ud af det. Det blev derfor nedstemt. 
 

3. Møde region hovedstaden 15. marts 2018 

JT og HL deltager i Roskilde. HL tilmelder. 
 

4. Retningslinjer for afd. på årsmøder 
Fodboldudvalget forslog af punkt 5 orientering regnskab/bugetter i dagsordenen for afdelingernes ret-
ningslinjer, skulle slettet. Bestyrelsen drøftede dette og besluttede af afslå forslaget. 

     
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Opgave/ tidsplan – rep.møde 2018 
HL gennemgik planen og alt er opdateret. Enkelmedlemsmøde torsdag den 22. februar blev aflyst og den 
ene som var tilmeldte vil bliver inviteret til repræsentantskabsmødet.  
Sendt indkaldelsen ud. 
Forslag omkring fusionen af FSKBH og KFIU-hallen skal sende ud 2 uger før repræsentantskabsmødet. 
 

2. Møde med billard – Thorbjørn Jensen og Christian Jensen 
Det går rigtig godt, selvom der er mange hold som går fra 3 mand hold til 2 mands hold og – der er skrift 
fra hold til enkel mand – kunne godt tænke sig nye medlemmer. 
Vi er 80 spillere fordelt på 16 klubber – spilletid mandag, onsdag og torsdag fra 18-22 

Det er Formanden fra klubberne som skal meddele ud til alle spillerne når der er turneringer. 
Det er de samme der tilmelder sig turneringer og der kommer ikke nye til. 
Men det går heldigvis ikke ned – det er lidt status Que. 
Det er meget få klubber som betaler for deltageren, de fleste betaler alt selv. 
Bordene fungerer fint, de er lige blevet renoveret. Det er kun banderne som mangler en finpudsning – 
men de kan godt klare sig ca. 5 år mere. 
Turneringerne kører fint i Grøndalcenter og der kommer helt tiden nye turneringer. Vi prøver at udnytte 
vores spille tid. Derfor har vi lave A træning – træn alt det du vil – eneste regl: ryd op efter dig – rengør 
bordene. 
Et åbent hus kunne måske være en god ide til nye medlemmer. 
Udvalget kan altid søge penge hos FSKHB, hvis der er noget udvalget vil forbedre. 
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3. Faldende medlemstal – Hvad gør vi? 
Der skal laves en liste over alle klubber med tale fra 2016 og 2017 – for at se om der er lavet en fejl. 
Vi skal afholde et ekstraordinært møde om vi kan finde en løsning på den nedgang som har været i 2017. 

 
 
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 

      JT - Wannasport ønsker samarbejde med firmaidrætten omkring bookingsystem med udgangspunkt i en  
             virksomhedsside og med  integrering i bookingsystemerne. HL og JT afholder møde med dem den  
             9. april. 
             HL og JT har afholdt møde med Søren H. og Kate fra Idrætsforum København. De ville gerne høre,  
             hvem FSKBH og KFS var, hvilke aktiviteter vi tilbød samt vores opbygning. Vi synes det var et  
             spændende og positivt møde, hvor mange punkter blev vendt. 

             Har været til første Bike & Run møde i styregruppen, og alt kører – som sædvanligt – helt efter bogen. 
 
 

 Næstformanden 
    
     MK – ikke tilstede 

 
 Økonomiansvarlig  

     PL –  ikke tilstede  
 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

     GN – Intet af berette          
  
 
     KC – Fodbold: Tilmelding til udendørs viser pt. 87 hold, hvilket er en nedgang på ca. 25 hold i forhold til 2017.  
              Det er Herresenior der traditionen tro halter, da alle de andre rækker er stort set status quo. 

              Deltagelse i generalforsamlingen Danmarkssamfundet d. 12. februar, hvor der var 20 personer til stede.  
              De fleste havde tilknytning til bestyrelsen. Hvert år ender med et underskud der bliver dækket af spon 
              sorater. Der vil derfor ske en ændring i fremtiden vedr. uddeling af faner. Dannebrog fejres d. 15. juni  
              2019 med et 800 års jubilæum. Der forventes deltagelse af omkring 600 faner (FSKBH?) med start Ro 
              senborg og slut på Rådhuspladsen. Dronning Magrethe og den Estiske leder forventes at deltage. 
              Bruger Bestyrelsen: Nyt klubhus + kunstgræsbane til Valby Boldklub tages i brug til marts, og derfor  
              skal der flyttes rundt på banerne. Derfor bliver der nye banenumre i 2019 for at opdatere overblikket.  
              Da der mangler daginstitutionspladser i Valby, bliver der opsat pavilloner på grus arealet foran den  
              gamle Ellebjerg station her i foråret. Sagen om petanquebanerne er blevet sparket til en ommer. Man vil  
              se på det en gang til, og spørgsmålet er om petanque udvalget selv kan være med til en forbedring. Det  
              er ikke BB midlerne der skal bruges på dette projekt, men penge fra driftsmidlerne.   
  
 
    JVP – intet af berette 

 
 
     MEM – ikke tilstede 
 

Administrationen 
 

     HL – Mobile Pay aftale er nu på plads og virker efter nogle opstarts problemer. 
             Idræts Forum Kbh. – HL har sammen med JT haft møde med sekretariatet (Søren & Kate) i mandags. 

             Vi kom ind på følgende emner: 

             Kontakt til erhvervsskoler.  

            Opdyrke Københavns kommune.   

            Mulighed for at bruge firmaernes plads til aktivitet. 

            Ledernes hus -> netværk til ledere. 

            FSKBH står for udlåning af romaskiner. 

            HL holder ferie fra 3. – 6. april. 
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     MJ – ES cup fredag den 09/03 i høvdingebold og floorball. Der er 15 hold tilmeldte til høvdingebold og 4 hold  
             Til floorball. 
             MJ holder ferie i uge 12. 
             Der kommer ikke nyhedsbrev ud i uge 12. 
             Allan fra sportfiskeri har sendt en mail omkring hjemmesiden – MJ ringer til Allan. 
             Holdt det første Bike and Run møde – Alt kører som det skal – ansøgninger er sendt af sted til 
             Kommunerne og til hjælperne. 
 
Eventuelt 
               
             Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 12. april kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
             HL sender en invitation ud til bordtennis udvalget.  
        
           

 
 

Aktivitetsliste 

Emne Initiativ Tid 

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen Bestyrelsen  

 
 
FSKBHs mødekalender: Klik her  
Referent MJ 

http://www.fskbh.dk/om-firmaidraetten/moedekalender-20172018

