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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 10.01.2019, 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), Mette Jul (MJ) 
Fra Håndbold: Lea Lassen, Jan Chabert, Bjarne Olsen 
 
 
Afbud: Jane Himmelstrup fra håndbold 
 
 
JT bød bestyrelsen og håndbold udvalget velkommen til dagens møde.  
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder 

 
Dagsorden blev godkendt – MK blev valgt til mødeleder. 

 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
PL spørg ind til punkt 3.4 fra sidste møde: Er vi blevet Tigermedlem i KBH håndbold? Nej det er vi 
ikke, da der ikke var kommet et ordentligt tilbud tilbage. 
HL spurgt om der var emner til årets forening og årets leder, det var der ikke. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Håndbold udvalget 
Det går ikke så godt i udvalget. Alle 4 er løbet tør for ideer og har ikke lyst til at stille op til næste 
årsmøde. 

       Der har været så stort tilbagegang at der måske ikke er et grundlag for en turnering.  
       Måske skal man gøre mere ud af enkeldagsstævne.  
       De 4 i udvalget vil gerne være behjælpelig med at afholde en enkeldagsstævne, men ønsker ikke at 
       være i udvalget mere.  
       Til årsmødet som afholdes i maj går hele udvalget af og et nyt udvalg skulle gerne komme på tale,   

       men normalt kommer der ikke ret mange til dette møde, så det hele virker lidt usikkert. 
       En anden mulighed kunne være at fodboldudvalget overtog håndbold, men det skal fodboldudvalget  
       lige vende med alle i udvalget. 
       Hvis fodboldudvalget ville overtage de praktiske opgaver, så vil håndbold udvalget gerne hjælpe på  
       sidelinjen. Det kunne dreje sig om 2 til 3 stævner om året. 
       Årsmødet bliver afholdt torsdag den 2. maj på FSKBHs kontor. 

 
2. Temamøde med Rikke Line 
Efter længere debat, blev der enighed om at tage fat i 2 kommuner (Rødovre og Hvidovre) For at få 
et samarbejde i gang. Rikke Line vil i første omgang tage fat i de to kontaktpersoner og få et møde i 
hus. Til dette møde skal en fra bestyrelsen deltage. 

       Derudover blev det besluttet at afholde et arrangement på morsdag (søndag den 12. maj) og et på  
       farsdag, dog dagen før farsdag (tirsdag den 4. juni). Morsdag skal være 1,5 times yoga i KFIU-hallen  
       og Farsdag skal være badminton i KFIU-hallen. MEM er tovholder på begge arrangementer, men  
       hele bestyrelsen bakker op. GN tager kontakt til en Yogalærer og MEM booker hallen, når tiden er  
       fastsat. MEM laver en ansøgning til DFIF om tilskud til disse 2 arrangementer.  
  

4.  Sager til drøftelse. 
Intet at drøfte, da bestyrelsen afholdte temamøde med Rikke Line 
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden 
Har været til møde med Poul-Erik Oppelstrup KFS og Asger Gaard, hvor vi fik vendt gebyrsagen i 
København – igen, igen. Der skal ikke være nogen tvivl om, at sagen bliver genoptaget, og vi skal 
bare være klar. Med Asger siddende i Folkeoplysningsudvalget er vi godt rustet. Vi melder ud så 
snart der er nyt om sagen. 
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Som tidligere nævnt er det nye IFK pr. 1. januar 2019 flyttet til Idrættens Hus i Brøndby. Her bliver 

nedsat en styregruppe på 5 personer – alle fra DIF. Der vil blive nedsat arbejdsgrupper, og her vil vi 
naturligvis håbe at være repræsenteret dér, hvor det kan være relevant.  
       
 Næstformanden 

Intet at tilføje 
 

 
 

        Økonomiansvarlig -PL Orienterede om Skatteministeriets bekendtgørelse af 18/12-2018 om ud-
betaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.fl. Der kan i henhold til reglerne 
heri ikke udbetales  skattefri godtgørelse og samtidig refunderes udgifter til telefon, IT, kontorartikler og 
beklædning. Det undersøges om der er områder, hvor vi administrerer i strid med reglerne, og der skri-
ves til relevante udvalgsformænd. 

 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

JVP – Bordtennis:  
Afdelingen er i skrivende stund oppe på 46 tilmeldte til stævnet i Amagerhallen.  
Det er flere end sidst, men færre end deres målsætning på 50 tilmeldte.  
Men det går de forsat målrettet efter. 
Afdelingen takker endvidere for den elektroniske topliste.  
De har besluttet at køre test på den i år og vente med at implementere den i turneringen til næste sæ-
son, så de ved at det virker. 
Udvalget har på sidste udvalgsmøde i december aftalt, at de vil arbejde for at holde en 12/12 (kl. 12 til 
kl. 12 næste dag) med deres klubber, 
for der igennem at søge oplysning om hvordan de gør sig selv stærkere og tiltrækker medlemmer.  
De har talt om at afvikle det i DGI byen, med overnatning dvs. fra lørdag kl. 12 til søndag kl.12.00.  
De skal bruge konsulenthjælp fra Firmaidræt og vil meget gerne have den samme som deltog sidste gang 
i Rødovrehallen.  
Afdelingen vil endvidere gerne vide om de kan søge penge i fondene til dette arrangement?   
Udvalget er også i gang med at udvikle en plan for hvordan de målrettet får elektronisk kontakt til som 
mange bordtennisklubmedlemmer som muligt,  
for der igennem at gøre opmærksom på Firmaidræt.  Dette kommer der mere om senere. 
Lige nu er sæsonen godt i gang og afdelingen er gået i gang med 2 halvdel af turneringen. 

Petanque.: 
Petanqueafdelingen har holdt første møde i år, hvor de planlagde sæsonen 2019. 
De skal lige have godkendt nogle stævnedatoer vedr. lån af baner i Rødovre Kommune, før de frigiver 
aktivitetsoversigten for 2019.  
Næste møde har de den 10. marts, hvor de skal tilrettelægge holdturneringen for i år. 
Bowling.: 
Der er udsendt indbydelser til Mesterskabsstævnet i marts. 
Malmø Korpen fra Sverige kan ikke spille den årlige kamp den 3.marts, og derfor er kampen flyttet til 24. 
marts. 
Søndagstræf i Gladsaxe har afholdt det 6. stævne og der hygges og trænes igennem om søndagen, næ-
ste stævnedato er den 3. februar og indbydelsen er udsendt.  
Skydning.: 
Ingen information 
Gokart.: 
Ingen information 

 
       GN – Landsdels Øst: Været til møde i arbejdsgruppen nedsat på sidste Landsdels Øst møde, hvor 

man skulle se på mødeformen for afholdelse af disse møder. Gruppen besluttede, at det næste møde skal 
ses fra et foreningsperspektiv, hvor der vil være nogle dogmer og nogle aktiviteter.  
Næste møde afholdes d. 23/10-19. 
Svømning: Haft et afdelingsmøde, hvor der blev arbejdet med FSKBH's fremtid på baggrund af det inspi-
rationsmøde, som FSKBH's bestyrelse havde planlagt for udvalgene. Svømmeafdelingen besluttede at 
afholde et åbent hus arrangement, når den nye sæson starter op til september. Arrangementet afholdes i 
Hillerødgade svømmehal. 
Svømmeafdelingen afholder årsmøde d. 24/4-19. 

 
       MEM – Tennis: Ligger stille. 
Badminton: Vi har igen aflyst vores miniturnering i januar. Holdturneringen kører som den skal. 
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KFIU-anlægget: Kim har sagt op - som I nok blev orienteret om på sidste møde - og har arbejdet for 

sidste gang her i december. Det var kort varsel, men det var af helbredsmæssige grunde. 
Vi har haft bestyrelsesmøde i mandags - desværre deltog kun Peter Allan, Bojan og jeg.  
Da vi ikke har haft rengøring siden december har vi aftalte, at hyre et firma MM haveservice til at vareta-
ge rengøringen til vi har ansat en ny. Det bliver 15 timer om ugen og ikke 20 timer, som Kim havde. 
Timeprisen har Peter Allan og Bojan udregnet, da det er min søn der har firmaet. Det er en midlertidig 
løsning til 1. marts 2019, da vi forhåbentlig har fået afsøgninger og har fået udarbejdet en kontrakt til 
den tid. 
Stillingsannonce er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen og Bojan arbejder på jobcenter og vil lade den 
cirkulære der og sætte den på Jobindex. Derudover vil kontoret hænge den op på opslagstavlen. Der er 
allerede en/to pensionister der er interesseret. 
Kontoret har været meget hjælpsomme med at tomme skraldespande og fejret hallen m.m. - tak for det 
- det har været en stor hjælp. 
Vi gennemgik også "tilstandsrapporten" på hallen og blev enige om, at vi kunne starte nogle projekter for 
vi gjorde det ikke sidste år, fordi vi troede at FSKBH overtog hallen. Det ved vi stadig ikke om det sker 
før efter marts 2019. Dog synes vi at FSKBH skal være med ind over, hvis de vil. 
MEM spurgte fodbold og håndbold om der kunne laveset stævne samme eller vi kunne lave et Copenha-
gen Open stævne.  

 
 
  

       KC – Der er i øjeblikket kun indefodbold på programmet, og der er start 12.+13. januar i Rødovre 
hallen. Derefter er der stævner hver søndag frem til d. 3. februar. De to første stævner er i Rødovre hal-
len, og de sidste to er i Idrætshuset på Østerbro. 

 
 
 Administrationen 

 
      HL – Revisionsprotokol 3. Kvartal, fremlagt og underskrevet 
Indberetninger, er startet med at taste ind i dag. 
Byggesagkyndig, der er aftalt møde med byggesagkyndig den 16/1. JT, PL og HL deltaget 

 
        

MJ – Intet at tilføje 
 

 
6. Eventuelt 

Til næste bestyrelsesmøde torsdag den 21/2 2019 skal skydeudvalget inviteres, HL skriver til dem.        
       PL har forhåndsafmeldt til mødet i februar og marts. 

 
 

        FSKBHs mødekalender: Klik her 
 

        Referent MJ 
 

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

