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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 21.02.2019, kl. 17.30 på FSKBH-
kontoret. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Gitte M. Nielsen (GN), Kim Christian-
sen (KC) og Henrik Lindby (HL) 
Fra Svømning: Erik Christensen 
 
Afbud: Palle Lindstrøm (PM), Mari-Ann E. Madsen (MEM), John V. Petersen (JVP), Mette Jul (MJ) 
            Lis Thustrup, Ib Thustrup og Leif Slangerup fra svømning. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden blev godkendt medfølgende ændringer: 
Nyt punkt 3.5 Region Hovedstaden 
JT blev valgt til mødeleder 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
 
Intet. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Formandsmøde 27.+28. april Dansk Firmaidrætsforbund 

FSKBH er repræsenteret ved JT, som stemmer for styrelsen, GN som stemmer for FSKBH, JVP 
uden stemmeret og MK som er inviteret som gæst. 
HL tilmelder GN og JVP. 
 
 

2. Annoncering i S-tog 
Positiv over for det, gives videre til markedsføringsgruppen for bike & run. Vi kan søge tilskud i 
lokalforeningspuljen. 
 

3. Cykelmesse – Copenhagen Bike show 

JT kan lørdag, KC kan søndag, GN kan lørdag og søndag 
 

  
4. Deltagere Nytårskur – suppleanter. 

Det blev drøftet og der er enighed om at det er for formændene, øvrige har fx mulighed for at 
deltage i frivillig fredag. 
 

5. Møde i Region Hovedstaden 14. marts - Deltagere 
JT og GN deltager. HL tilmelder. 
 
 

  
4. Sager til drøftelse. 

 
 

1. Svømmeudvalget 
Svømmer i Sundby på 2 baner med 8-10 personer. I Hillerødgade om tirsdagen er der 24 

svømmere, og der har været op til 36. 
En del svømmerne dyrker fitness, mens Hillerødgade er lukket. 
Planlægger at holde åbent hus arrangement når sæsonen starter. 
Til vandgymnastik er der 20 personer. 
Generelt er de banetider der er til rådighed besat. 
Forslag om at prøve om at få svømmetider i Islev, Vest badet, Glostrup, Albertslund og Tårnby. 
 
 

2. Opgave/tidsplan repræsentantskabsmøde 
Der afholdes enkeltmedlemsmøde 12/3 kl. 17.00 på kontoret. 
Valgliste. HL hører om alle er villige til genvalg 
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3. Mail fra Allan 

Allan har fremsendt mail til kontoret, GN og JT, hvor han udtrykker stor utilfredshed med, at 
det ikke er blevet varslet at nyhedsbrevet ikke udkom den 14. februar. Allan mener heller ikke 
det skal hedde nyhedsbrev, da det kommer om torsdagen og ikke når der er nyheder. 
Bestyrelsen vil tænker over et nyt navn, og om der evt. skal billeder med i nyhedsbrevet. Be-
styrelsen finder, at det pt ikke er nødvendigt med en ordning, hvor alle på kontoret skal kun-
ne sende nyhedsbrev ud.  

 
 
 

  
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 
Sammen med Henrik og Palle haft møde med byggesagkyndig for gennemgang af KFIU-hallen. Vi fik 
listet op, hvad der skulle udføres og opdelt i kategorier om det var akut, vedligehold eller kosmetisk. 
Alt i alt – stadig - en fin hal. 

 
Haft møde med Søren Willeberg fra Dansk Firmaidrætsforbund om at få udfærdiget et brev til det 
nye IFK, hvor vi har ønsker om, at jeg skal sidde i arbejdsgrupper, der er relevante for firmaidrætten 
såsom arbejdspladserne og erhversskolerne. Der er udsendt brev fra den nyansatte Lasse om ind-
kaldelse til møde 1. april 2019.  

 
Dansk Firmaidrætsforbund har 75 års jubilæum januar 2021, og der er allerede nu nedsat en styre-
gruppe, som skal komme med ideer til, hvordan det skal fejres. 
 
 
 Næstformanden 

 
 

 Økonomiansvarlig  
PL – Ikke til stede 
 
 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
JVP – ikke til stede 

 
 
GN –  
Se punkt 4.1, og der udover starter svømning op i uge 10 til vanlig tider og steder, efter Hillerødga-
de har været lukket. 
 
MEM – ikke til stede, har fremsendt følgende: 
- Tennis 
Intet nyt. Dog skal vi til at bestille opstart af baner. 

 
- Badminton 
Det kører.  

 
- Fars- og morsdags arrangement 

Til farsdag vil badminton bestyrelsen godt hjælpe med at lægge turneringen og den ene kan også 
komme og hjælpe. 
Til morsdag har jeg p.t. to instruktører. De kan ikke komme, hvis jeg opstarter noget yoga i hallen - 
desværre. 
Vi skal have ansøgt fonden, lavet en indbydelse m.m. Er det mig der gør det? 

 
- KFIU-hallen 
Der har været vand på gulvet i damernes omklædning, da kloset bøjningen's gummiringen var gået i 
stykker. MM Haveservice som gør rent p.t. opdagede det og tørrede vand op fredag og lørdag. Søn-
dag tog jeg derind og så hvad det var og fik ordnet det med MM Haveservice, som har sat en ny klo-
set bøjning på. 



 

3 
 

Jeg kontaktede bestyrelsen for at de kunne gå over i hallen, men Peter Allan ville ikke og Bojan kun-

ne jeg ikke få fat i og jeg var i Jylland. Men heldigvis kom der ikke meget vand og vi klarede den på 
billigst måde. 

 
Derudover er der kommet to ansøgninger til jobbet som halinspektør og jeg forventer at holde sam-
taler med dem i løbet af næste uge , så de kan start den 1. marts 2019.  
Den ene er Bojan's kone og har ingen erfaring. Den anden er tre personer plus koner, som vil klare 
det. De håndværkermæssig baggrund og erfaring med tennisanlæg. Ingen fra bestyrelsen vil deltage 
i samtalerne.  
Jeg synes, at den sidste lyder bedst, men jeg skal jo tage samtaler med begge tænker jeg. 

 

 
KC –  
Indefodbold overstået, og de 5 stævner havde deltagelse af 84 hold, hvoraf de 20 af dem var da-
mer. Det gav en nedgang på 12 hold i forhold til 2018, og skyldes at der i år ingen hold var tilmeldt i 
oldboys, SOB eller mix. Det skal der gøres noget ved i 2020. 

 
Tilmeldingen til udefodbold er i fuld gang, og ser således ud for 7-mads: Herresenior: 79, Oldboys: 

11, SOB: 9, Veteran: 2, Superveteran: 5, Masters: 7 Mix: 0 og Damer: 1. Der er flere hold tilmeldt 
end samme tidspunkt 2018, men bekymrende at der ikke er flere hold med damer på banen der er 
tilmeldt. I 5-mands er der tilmeldt 2 hold. DAI har stadig ikke fået startet nogen 5-mands række. 

 
Bruger Bestyrelsen har besluttet at sløjfe en del omklædningsrum til brug for værksted i stedet for, 
så det betyder at firmafodbolden rykker over i Valby hallen med omklædning. Det er også tættere 
på banerne vi bruger. Kollegie byggeriet ved Hafnia hallen går i gang til foråret. Vi har ikke hørt me-
re om hallen der var planer om at bygge ved siden af, og som FSKBH var inviteret med i projektet 
for et par år siden. 
Flere af klubberne hjemmehørende i Valby Idrætspark regi, fortalte at deres damehold gerne ville 
spille indefodbold med bander som FSKBH tilbyder, og nogle af dem har været med de sidste par år. 
Noget vi gør mere ud af fremadrettet.  

 
Danmark Samfundet havde generalforsamling d. 20. februar, og Dannebrog som er verdens ældste 
flag med sine 800 år, bliver fejret d. 15. juni i København. Der forventes at flere hundrede faner fra 
hele Danmark møder op. Men der kommer mere info om det snarest. (FSKBH deltagelse?) Økono-
misk går det den forkerte vej, da der ikke bliver omsat nok af stickers og små flag, så måske skal 

der ske en stigning i lokal kontingentet i 2020. (Jeg skyndte mig at købe 10 stickers til 200 kr., så 
bestyrelsen naturligvis er klædt på, og der kom lidt penge i kassen) 

 

 
       
 Administrationen 

 
HL – 
 
Indberetninger – Vi er faldet 2.400,- i forhold til sidste år, man faldet forventes at blive lidt min-
dre, når forbundet har indberettet de sidste erhvervsskoler. 
 
Regnskab – 45.000,- i overskud. 
 
MK – ønskede en restanceliste, denne udarbejdes til mødet 11/4. 
 
Holder ferie fra den 15. – 20. marts. 

        
MJ – Ikke til stede. 
 
 

6. Eventuelt 
 

KC Ole Juul stoppede efter 56,5 år hos DFDS, hvor Henrik og jeg deltog i reception d. 31. januar. 
Han fortsætter dog som sportschef 2 år endnu. En stilling han selv har oprettet. Firmaidrætten har 
fået en scene til Folkemødet på Bornholm, sammen med DIF og DGI.  
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Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 21. marts kl. 17.30 på FSKBHs kontor.  
 
       Sportsfiskeri inviteres til dette møde. 
 

Skydning inviteres til bestyrelsesmødet den 11/4 
 

 
 
FSKBHs mødekalender http://www.fskbh.dk/media/1283553/fskbh-moedekalender-
feb-2019.pdf 
 
Referent HL 
 

http://www.fskbh.dk/media/1283553/fskbh-moedekalender-feb-2019.pdf
http://www.fskbh.dk/media/1283553/fskbh-moedekalender-feb-2019.pdf

