
 

1 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, mandag den 25.06.2018 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

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

2. Opfølgning på sidste møde 
Fra bestyrelsesmøde 07.05.2018 – Det skulle besluttes hvem der deltager på Forbunds ekstraordinære gene-
ralforsamling den 25. august: JT, PL, JVP 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Præcisering eller sletning af §7,2 i vedtægterne 

§7,2 som lyder: Klubber som indmelder sig i løbet af året, betaler et forholdsmæssigt kontingent for re-
sten af året. 
Et nyt forslag til § 7,2 skal lyde: Klubber som indmelder sig, betaler halvårligt. Fra 1.1 til 30.06 fuld takst 
og 01.07 til 31.12 halv takst. 

 

2. Seniormotion på Frederiksberg 
Frederiksberg kommune og DIF/DGI har indgået en visions-aftale om at få flere til at dyrke idræt og  
Motion på Frederiksberg. I den forbindelse har DGI og Frederiksberg kommune indgået en aftale om at 
styrke senioridrætten i kommunen under overskriften ”Spring For Livet”. Indsatsen kulminerer med en 
seniormotionsdag d. 21. februar 2019 i Hermes hallerne. Det lyder som et godt projekt, med det er ikke 

noget FSKBH i første omgang, vil deltage I. 
 

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Opfølgning af krisemøde (inspirationsmøde) 
Mandag den 6. juni mødes bestyrelsen til at inspirationsmøde i selskab med Rikke Line og Jan fra forbun-
det. Aften skulle bruges til at se om bestyrelsen kunne bruge deres ressourcer mere optimalt. 
Det blev en aften med masser af inspiration og mange gode ideer og nytænkning. 
Der er meget at tage fat på, men alle der var tilstede, var enige om at det var den vej FSKBH skulle gå.  
Det modtagene referat fra DFIF indeholdt ikke vores delkonklusioner fra mødet, ligesom de indsatte bille-
der ikke tydeligt kunne læses. Derfor indhenter JT yderligere informationer fra konsulenterne, til næste 
bestyrelsesmøde. 
 

2. Ny dagsorden/forretningsorden for bestyrelsesmøder 
Det blev besluttet at udsætte dette punkt til næste bestyrelsesmøde 6. september, hvor mødet ville blive 
et inspirationsmøde til en ny strategi for FSKBH. 
 

3. Bike and Run 2019 
Efter en længere debat om fordele og ulemper omkring Bike and Run, blev bestyrelsen enige om at der 
endnu en gang skal afholdes Bike and Run 2019. MJ laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen besluttede: 
 

 ok med et underskud 
 ok med mindre en 50 hold 
 at bruge flere penge på markedsføring  
 bestyrelsen melder hurtigt ud, hvad den enkelte kan bidrage med på dag 
 en evt. markedsføringsgruppe 
 Styregruppe HL og MJ 
  

 



 

2 

 

4. Regnskab 1.Q 

HL gennemgik regnskabet for 1.q og bestyrelsen godkendte. 
 

5. Revisionsprotokol 1.Q 
Ingen bemærkninger.  
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 

 
      JT – Deltaget ved billard årsmøde, hvor der var stort fremmøde og gode debatter.  
      Sammen med Gitte og Henrik var jeg med til at fejre Poul-Erik Oppelstrups 50 års jubilæum i KFS.  
      Fantastisk flot arrangement med mange gæster og mange fine taler om en mand som i den grad har gjort  
      et kæmpe stykke frivilligt arbejde – og stadig gør. 
      Jeg var med til et super godt Firmaidræt Open i Aarhus. 1250 deltagere havde en fantastisk weekend – og 
      vejret var også bare perfekt. Næste FirmaIdræt Open afholdes den 24-26/5-2019 i Aarhus. 
      FSKBHs Bike & Run havde deltagelse af godt 50 hold, som for en gangs skyld blev afholdt i godt vejr.  
      Deltagerne havde en forrygende aften i selskab med kolleger. Jeg talte med mange af deltagerne, som roste 

      arrangementet, og meget gerne ville komme igen. Tusind tak til Mette & Henrik på kontoret for deres store 

      engagement i projektet samt en stor tak til alle hjælpere, som var mødt op på dagen😊 

      Deltaget ved Idrætsforum København møde, hvor det blev nævnt, at der arbejdes på nyt bookingsystem, da  
      det andet i den grad sejler. Der er i Folkeoplysningsudvalget nedsat en form for følgegruppe, som vil sørge 
      for, at det nye system kommer til at fungere. Derudover var der besøg af Lars Weiss fra  
      Borgerrepræsentation, som roste samarbejdet med IFK – nemt med kun et enkelt samlet talerør. 
      Jeg var i Ljubljana for at præsentere ECSG 2023, som Frederikshavn havde budt ind på. Desværre faldt  
      valget på Bordeaux. Det er endnu ikke afklaret om der bydes ind igen i 2025. 
      Det er besluttet, at da vi endnu ikke har hørt fra Høje Taastrup Kommune om et eventuelt samarbejde med  
      os, vil vi nu skrinlægge projektet. 
 

  Næstformanden 
    
     MK – ikke tilstede 

 
 Økonomiansvarlig  

      

      PL – intet at berette 
 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

     GN – Billard: Deltog i billardafdelingens bestyrelsesmøde d. 8/5-18, da man havde forespurgt om jeg ville  
     være dirigent til deres årsmøde d. 14/5-18. Det var et rigtig fint årsmøde med mange fremmødte. Der blev  
     valgt 3 nye ind i bestyrelsen. Dart: Deltog i dartafdelingens årsmøde d. 7/6-18. Der var ikke så mange 
     fremmødte. Præmier: medaljer og pokaler blev uddelt til vinderne. Disse var dog forkert indgraveret fra 
     firmaets side. Svømning: Hillerødgade Svømmehal åbner efter planen op igen medio september. Reparatio 
     nerne trækker åbenbart i langdrag. Vi håber, at vi i den nye sæson vil se de vanlige svømmere. 
         

     KC – Fodbold: Der er nu sommerpause, og banerne trænger også til pause og regn. Heldigvis spilles en stor del 
      af vores kampe på kunstgræs, som er det eneste der er grønt nu. Vi har fået de første henvendelser fra nye hold,  
     der gerne vil spille efter sommerferien. 
     Firmaidræt Open havde deltagelse af 4 hold fra FSKBH i SOB ud af 5, og her var det Thomas Cook der blev  
     mester. I MIX var der deltagelse af Team Bispebjerg, der blev nr. 3 ud af 6 hold. Godt arrangeret arrangement,  
     hvor vejret heldigvis også havde en positiv indvirkning. Til august vil fodboldudvalget og UK folkene uddele flyers  
     på stort set alle anlæg, med invitation til jule five a side og indendørs julestævne.  
     Håndbold: Intet hørt fra udvalget om der er interesse i mit forsøg med at skaffe damespillere fra Nationalbanken  
     til Danske Banks mixhold. Til Firmaidræt Open var der deltagelse af Sønderbro i Mix, som vandt alle deres kampe  
     og blev mester foran 11 andre hold. Ikke hørt noget fra håndboldudvalget. 
     Bruger Bestyrelsen: Valby Kulturdage 31.august og 1. september på en del af Valby Langgade med 20-30.000  
     besøgende. Bod koster minimum 3.000 kr., men den kan vi næppe besætte begge dage alene. Forsøger at få en 
     fod indenfor hos andre fra BB i Valby Idrætspark, som vi måske kan dele med. Ellers vil vi forsøge at få tilladelse 
     til at uddele flyers. Der er kørt stenmel ud på petanque banerne efter opfordring til at forbedre dem, men har  
     trods mail til Jes/Asger ikke fået tilbagemelding om dette. Selve kant problemerne er der ikke gjort noget ved, 
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     da der er forskellige opfattelser og priser på dette. 
 
     JVP –  
  
 
      MEM –  
               
Administrationen 

 
     HL – Praktikant: Gennem forbundet har vi fået en praktikant, det er Freja som læser Sportsmanagement  
     uddannelsen. Freja startede den 21. juni og er her juni ud, så starter hun op igen i august og er her til  
     udgangen af oktober. Freja er her mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 
     Pt. er hun i gang med at lave drejebog for Bike & run og arrangere frivillig fredag. 
     Pickleball i Region H, der skal findes 2 dage til stævner – HL kontakter Tue og Kent for at høre hvornår de ikke  
     bruger hallen. Så sender jeg datoerne til Sannie. 
     Ferie: Kontoret holder lukket i uge 28, 29 og 30 (7.juli til 29. juli) 

              
     MJ – Bike and Run 2018, var en super dag, med mange glade deltagere og solen var på besøg. 

     Stor tak til alle de frivillige, I er fantastiske. 
 
   
Eventuelt 
               
             Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 06. september kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
               
        
             
  

 
 

FSKBHs mødekalender: Klik her  
Referent MJ 

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

