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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 11.04.2019 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt, dog er punkt 3.1 redigeret til Bike and Run markedsføringsgruppe. 
GN blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 
2. Opfølgning på sidste møde 

Fra bestyrelsesmøde 21.03.2019 – HL har sendt mail til fisk og bowling. GN har ringet til Allan og afventer 
svar tilbage. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Bike and Run – markedsføringsgruppe 
JT har søgt forbundets pulje til tog reklame, men det er afprøvet i Hillrød og det gik ikke godt. Forbundet for-
slår digital annoncering, afgrænset til en målgruppe og med banner i store aviser.  
Det kan man måle med klik, det koster 15-20.000 og materiale vil blive lave af forbundet.  
Man kunne hyre en person til at sidde og ringe rundt ud fra lister, kan tilbyde at få et gratis hold. 
JT spørg KC om han vil ringe ud. 
PL skal spørges om han vil tage den herfra. 
 

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Møde med skytteudvalget 
Udvalget er på 7 personer. Der er ca. 12 foreninger tilknyttet til skytteudvalget. Men der er kun ca. 5 for-
eninger der benytter de muligheder udvalget tilbyder. Det er ikke nok, så udvalget har lavet et spørgeskema, 
med forskellige spørgsmål: hvad kan vi gøre for jer og hvordan kommer i gang igen m. m.  

       Udvalget prøver at bruge svarene og gør noget anderledes. 
       Udvalget er oppe imod mange nye regler og uddannelser, det fremmer desværre ikke nye medlemmer. 
       Mange firmaer som ikke giver tilskud til medarbejderne er også en faktor for at der ikke kommer nye  
       medlemmer, og det er dyrt at holde en skydeklub.  
       Udvalget har haft store udfordring med at booke baner. 
       Forsøgt at afholde åbent hus, men der komme ikke nye medlemmer. 
       Da udvalget holder til i DGI-Byen og det er dyrt at parkere i KBH, afholder udvalget skydning om søndagen.   
       Her kan alle parkere gratis.    
       Preben Jørgensen stopper i udvalget fra årsmødet. Det er udvalget meget ked af. Jørgen var et godt aktiv for 
       skytteudvalget.  
       Udvalget afholder kun møder, når det er nødvendigt ca. 4 om året. 
       Udvalget vil undersøge om det ville være muligt at afholde et løb med skydning (som skiskydning) 
       Skal bruge hjælpere, men helt klart en god ide´ 
       

2. Opgave/ tidsplan – rep.møde 2019 
       HL gennem gik tidsplanen. Der er lavet en valgliste m.m. og det hele kommer på nettet tirsdag i uge 16. 
       Poul har sagt ja til genvalg og Per har stemmeret fra enkelmedlem. 
       2 forslag er kommet ind. 
 

3. Viden om motionsevents 
 MJ har svaret på dette spørgeskema   

 
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 
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     JT – Til FSKBHs Mors Dag event Yoga for begyndere har vi søgt – og modtaget – midler fra  
     lokalforeningspuljen i forbundet til markedsføring, hvor vi bl.a. har fået lavet annonce til Facebook, hvor det  
     også er blevet boostet, pressemeddelelse i Kgs. Enghave Bladet samt flot indbydelse udsendt til alle vores  
     klubber. Ydermere fået opsat roll-ups i henholdsvis KFIU-hallen og fitnesscenteret på Bispebjerg Hospital.  

     Der har været stor aktivitet på Facebook, og tilmeldingen forløber helt som ønsket😊 

     Der er blevet brugt meget tid på den skriftlige beretning ifm. FSKBHs repræsentantskabsmøde – som hvert  
     år. Desværre har et par af vores afdelinger denne gang ikke været nævnt, hvilket jeg finder meget  
     beklageligt – og det til trods for flere henvendelser. 
     Til vores Bike & Run har vi også her søgt – og modtaget – midler fra forbundet for at markedsføre dette  
     fantastiske koncept yderligere. Vi vil forsøge noget helt nyt: Digital annoncering (også facebook) hvor der 
     bl.a. vil være bannervisning på alle store dagblade. Dette medie er målbart, og vi vil spændt følge  
     udviklingen-. Har sammen med Gitte Nielsen haft møde med billardudvalget om at søge Lokalforeningspuljen 
     til totalrenovering af billardborde. De har 6 borde, der er omkring 40 år gamle, så en opfriskning er absolut  
     nødvendigt. Vi håber på et positivt resultat – og dermed også kunne tiltrække flere nye spillere. 
 

  Næstformanden 
    

     MK – kørt rundt med programmer og resten står i F.A sport. Ny række med 5 hold. 
 
 Økonomiansvarlig  

      
      PL – Ikke tilstede 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
     GN – Deltaget i årsmødet i motionsafdelingen. 
         
     KC – Ikke tilstede, men sendt indlæg: Fodbold – turneringen er startet i denne uge og kun få aflyste kampe.    
     Der er kun et hold tilmeldt til 5 mands. Der vil være en venteliste til efter sommerferien. 
     Håndbold - Har gjort udvalget opmærksom på at sige til holdene at de skal møde op til årsmødet, det er  
     de res mulighed for at præge fremtiden, da hele udvalget har valgt at stoppe. 
 
     JVP – Bowling: Søndagstræf mangler nu kun finalestævnet 12. maj. Har været et ok år, dog med nogle  
     sammenfald hos de andre bowling unioner. 

     Udover at der er afslutningsstævne 27. april, så er det sidste kampweekend på lørdag  
     hvor de sidste turneringskampe afvikles. 
     Skydning: Der er lagt aktivitetskalender for 2019 op på hjemmesiden.  
     Deres årsmøde vil blive afholdt 13. maj, hvor bestyrelsen desværre ikke er repræsenteret. 
     Gokart: Ingen information 
     Petanque: Ingen information 
     Bordtennis: Der er indkaldt til årsmøde den 2. maj hos HK, JVP kan desværre ikke deltage i år.. 
 
  
      MEM –  
               
Administrationen 

 
     HL – Underskrifter til revision og af regnskab underskrevet af tilstedeværende 
     Idrætsdag Nationalbanken 6/9. 
     Nationalbanken holder en personale- idrætsdag den 6/9 med ca. 350 deltagere. 
     Forbundet er tovholdere, men ser gerne FSKBH hjælpe på dagen.     
     JT + GN deltager 

     Restanceliste. 
     Fremlagt og drøftes på næste bestyrelsesmøde 

              
     MJ – Har sendt mail til Donna fra IBM og hun prøver at stille med 5 hold.   
            
Eventuelt 
               
     Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 09. maj kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
                          
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

http://www.fskbh.dk/om-firmaidraetten/moedekalender-20192020

