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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 13.12.2018, kl. 17.30 på FSKBH-
kontoret. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm 
(PL), Kim Christiansen (KC), John V. Petersen (JVP) og Mari-Ann E. Madsen (MEM) og Henrik Lindby 
(HL) 
 
Afbud: Mari-Ann E. Madsen (MEM), Mette Jul (MJ) 
 
JT bød bestyrelsen velkommen til dagens møde. JVP blev valgt til mødeleder. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 

 
HL har forsøgt at komme i kontakt med byggesagkyndig, men han er ikke vendt tilbage. HL forsøger 
igen.  
MK oplyste, at der mangler referater i dropboks. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Budget fælles og udvalgene 2019. 

PL gennemgik sit udsendte materiale og konstateret, at det kun er svømning der har indarbejdet 
lokaleudgifter til Københavns kommune i deres budget. Nogle afdelinger tager denne lokaleud-
gift på andre konti, og en enkelt afdeling afholder udgiften inden for deres fastsatte rammebud-
get. 
Det er kun billard og gokart der har hensat beløb, dog har andre budgetteret med hensættelser, 
men på andre konti, end de burde.  
Der var enkelte spørgsmål, som blev besvaret. 
Herefter blev det fremsendte budget med et underskud på 175.600,- godkendt 
 

2. Opfølgning inspirationsmødet 22/11 2018 
Enighed om det havde været et rigtig godt møde. Malurt i bægret er at 4 ikke har svaret på ind-
kaldelsen og at der også var afbud. 
Hvad gør vi fremadrettet? 
Bestyrelsen drøftede den manglende målsætning for FSKBH, og blev enige om, at det faldende 
medlemstal er den største udfordring, og det er på dette problem der skal fokuseres.  
Følgende ideer blev drøftet, som mulig løsning. 
Medlemmer kontra penge -> medlemmerne er vigtigst. 
Har vi der aktuelle idrætsgrene/aktiviteter? 
Vi er ikke synlige nok -> markedsføring. 
Lokale turneringer i samarbejde med kommunerne og brug af deres faciliteter. Hvidovre, Rødov-
re og Glostrup/Albertslund i første omgang. 
Besøg nogle af vores virksomheder – evt. de 10 største. 
Møde med kultur- og fritidscheferne i omegnskommunerne, med henblik på at få klarlagt hvilke 
faciliteter de kan stille til rådighed og hvilke aktiviteter der er relevante i deres kommune.   
Det blev besluttet at JT, laver et infobrev til medlemmer om vores målsætning og til-
tag. 

Besluttet at bestyrelsesmødet den 10. januar 2019, bliver et temamøde med dette 
punkt, og Rikke Line inviteres også. 
 
 

3. Indstilling til årets forening og årets leder 2019 
Pt. har vi ikke nogen emner. Der er frist den 14/1 2019 

  
4. Sponsor Kbh. håndbold. 

De forskellige pakker blev drøftet i forhold til værdien for FSKBH, som man ikke finder god nok. 
Det blev besluttet, at hvis FSKBH kan blive Tigerpartner (5.000,- + moms) + gratis an-
nonce i deres program hele sæsonen siger vi ja. MK tager kontakt til Kbh. Håndbold 
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4.  Sager til drøftelse. 

 
MK opfordret til at vi søger Lokalforeningspuljen til fx: 
- Infoskærm til hallen 
- Rollup 
- Klæder til billard 
- Idræts opstartskit (papkasse med remedier) 

   
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 
Deltaget ved fodboldafdelingens årsmøde hvor der var et imponerende fremmøde på 150 deltager. 
Her blev Kim Christiansen fra fodboldudvalget hædret for sine 30 år i firmaidrætten med fin tale fra 

formanden i Dansk Firmaidrætsforbund Peder Bisgaard. Fuldt fortjent og stor tillykke til Kim😊 

 
Landsdel Øst var denne gang et meget anderledes møde end sædvanligt. Vi havde 3 konsulenter fra 
forbundet til at føre os igennem en spændende aften, hvor vi også skulle op at stå og være aktive på 

en behagelig måde. Vi fik drøftet hvordan fremtidige møder skulle foregå, idet deltagerantallet var 
nemt at tælle. Der blev nedsat et udvalg, som vil kigge på mulighederne. 
 
Deltaget ved det sidste møde i Idrætsforum København. Et forum som vi har været en del af det sid-
ste års tid sammen med KFS. DIF’s bestyrelse ønsker fra den 1. januar 2019 selv at overtage ansva-
ret for interessevaretagelsen og den fulde finansiering, hvilket medfører at IFK flytter til Idrættens 
Hus i Brøndby. Det vil fortsat være et samlet talerør for idrætten i København. Organiseringen bliver 
ændret til at have en styregruppe på 5 personer samt et større udvalg, hvor FSKBH vil være repræ-
senteret. 

 
Gebyrsagen i København er under ingen omstændigheder afgjort endnu. Vi blev informeret om, at 
fra den 1. juli 2019 ville alle blive opkrævet gebyr, men dette er nu oppe igen.  
Jonas Bjørn Jensen, der er Socialdemokratiets politiske ordfører og medlem af FOU, meddelte, at 
gebyrmodellen ikke svarer til det, som budgetforligspartierne ønskede, da den rammer børn- og un-
geidrætten alt for hårdt. På den baggrund vil Jonas Bjørn Jensen bede om, at emnet kommer på 
dagsordenen på KFU's møde den 20.12.2018 mhp. at der findes en anden og mere "retfærdig" ge-
byrløsning.  

 
 
 Næstformanden 

 
 

 Økonomiansvarlig  
PL – se punkt 3.1. 
 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
JVP – 
Københavns Kommune.: 
Var den 15. november til møde med Københavns kommune om udvælgelsen af Årets Idrætsforening 
2018. 
Der var udtaget 4 foreninger som vi skulle stemme om hvem der skulle have æren. 

 

Det var Copenhagen Floorball Club (CFC), Københavns Badminton Klub, Copenhagen Tomahawks 
AFC og Sparta Atletik & Motion som var de 4 indstillede fra kommunen ud af de indsendte forslag. 

 
Vi var et par stykker som gik ind for Copenhagen TomaHawks AFC (Amerikansk Fodbold) for det ar-
bejde de lagde i for kvinderne i sporten, men der tegnede sig et flertal for Floorballklubben og det 
kunne vi andre så til sidst godt tilslutte os. 

 
Prisen ville blive overrakt Copenhagen Floorball Club ifbm. deres julebanko arrangement den 10. de-
cember hvor kulturborgmesteren ville overrække den. 

 
Skydning.: 
Ingen information. 
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Bowling.: 
Der er julestævne i Rødovre den 15 december med flere starter. 
Gladsaxe har afholdt deres juletræf med 10 deltagere og alle have en hyggelig søndag den 9. de-
cember. 
Der var flotte præmier til nr. 1, 2, 3 og 4.  Endvidere have undertegnede doneret 5 flasker rødvin til 
hhv. nr. 5 og nr. 6. (3 og 2) 
Dejligt at se det store fremmøde. 

 
GoKart.: 
Havde været til afdelings/årsmøde i GoKart afdelingen. 
Der var udover undertegnede mødt 4 medlemmer op, hvoraf de 3 var fra bestyrelsen. 
Beretningen blev godkendt, regnskabet gennemgået og viste et overskud. 
Under valg var der genvalg til Claus Normann, Ulrik Larsen (Codan), Jesper Søjborg.  
Michael delfs ønskede ikke genvalg, men i stedet indtrådte Claus Engelmann fra Radiometer. 
Endvidere blev budget og foreløbig regnskab fra 2018 formidlet under Evt.. 

 
Petanque.: 

Afdelingen har afholdt sit første julestævne hos Hvidovre Petanqueklub. 
Der var 36 Petanquespillere der deltog og der blev spillet tripler med skiftende makkere. 
De startede kl. 17:30 hvor der blev spillet de to første tripler.  
Så blev der afholdt en spisepause på ca. 25. min. Inden man spillede de sidste tripler. 
Afdelingen havde selvfølgelig købt nogle præmier til vinderne. 
Julestævnet sluttede ca. kl. 21:00. 
Der var flere af spillerne der bagefter forlangte at afdelingen afholdt arrangementet igen til næste 
år, så man kan roligt sige det har været en kæmpe succes.  

 
Næste møde udvalget afholder er den 08.01.2019, hvor man starter planlægningen af næste sæson. 

 
 
GN –  
Deltog i fodboldafdelingens årsmøde d. 5/11. Meget fint arrangement med mange deltagere. 
Deltog i møde for Landsdel Øst d. 7/11, hvor der blev talt om, hvordan de fremtidige møder skal af-
vikles. Der kom flere input, og en arbejdsgruppe blev nedsat. Jeg meldte mig til gruppen, og vi mø-
des første gang d. 9/1-19. 

Svømning: Hillerødgade Svømmehal er fortsat under renovering – det vides endnu ikke om sæsonen 
bliver forlænget med maj/juni. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde d. 8/1-19, hvor der vil blive 
talt om afdelingens visioner og målsætning. 
 
 
MEM – ikke til stede 
 
 
KC –  
Årsmøde fodboldafdelingen d. 5. november i Viften i Rødovre. Omkring 150 deltagere, og alle på 
valgt genvalgt. Ingen forslag, men en information om opstart af 5-mandsfodbold i 2019. Og sæson 
opdelt, så man kan nøjes med at tilmelde sig til en sæson forår eller efterår. 

 
Årsmøde hos DAI d. 3. december. Deres fodboldturnering er stadig stigende, og de har nu 3 gange 
så mange hold med i deres turnering som vi har. I 1998 var FKBU alene større end DAI, men siden 
er det skiftet kraftigt rundt. En udfordring at mange tror at alt "firmafodbold" er DAI, og ingen ved 
hvem FSKBH er. DAI var ikke kommet i gang med 5-mandsfodbold i efteråret 2018, da der ikke var 

nogle tilmeldte hold. Og pt. er der kun 2 tilmeldte til 2019. 
 

Jule five-a-side lørdag d. 17. november på Kløvermarken med 18 tilmeldte hold (8 Herresenior og 10 
Mix/SOB). Hyggelig dag og stor opbakning fra KFB, der igen lagde klubhus og personale til, der solg-
te gløgg, æbleskiver, toast m.m., så alle kunne sidde indenfor og hygge under og efter kampene. 
God stemning hos alle. 

 
Julestævne i Rødovre hallen lørdag d. 8. december, med fodbold på 3 baner. 
Der var tilmeldt 41 hold (23 Herresenior, 9 SOB, 5 Damer og 4 Mix), så der var et godt mix af hold 
og alder. Hyggelig dag med julestemning, præmier efter hver kamp, og mange tilfredse deltagere. 
Julemusikken i hallen, og cafeteriets servering på den ikke benyttede bane 4, gjorde at alle hyggede 
sig, og en del havde familie med 
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 Administrationen 
 

HL – Hvis KFIU er interesseret, så sælger FSKBH vores bærbar PC, da hallen har en 17 år gammel 
pc der driver alarmsystemet. Dette er OK med bestyrelsen.  

 
Der er netop kommet indkaldelse til generalforsamling i Danmarks samfundet. Det er den 
20. februar 2019 i Kulturhuset ”kilden” i Brøndby. KC deltager. 
 
KFIU-nyt fra Mari-Ann. Hallens altmuligmand Kim stopper pr. 31/12-2018 
 

        
MJ – Ikke til stede. 
 
 

6. Eventuelt 
 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 10. januar kl. 17.30 på FSKBHs kontor, som temamøde 
hvor Rikke Line indkaldes. Håndbold er desuden indkaldt til drøftelse af afdelingsfremtid. 
 
Bestyrelsesmødet torsdag den 7/2 2019 flyttes til torsdag den 21/2 2019. Samme tid og 
sted. 

 
        

 
 
 
FSKBHs mødekalender: Klik her 
 
Referent HL 
 

http://www.fskbh.dk/om-firmaidraetten/moedekalender-20182019

