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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 14.11.2019 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt, intet at tilføje. 
KC blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 
2. Opfølgning på sidste møde 12.09.2019 – intet at tilføje 

 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Markedsføringsgruppen 

JVP som er blevet udpeget til tovholder for denne gruppe, skal skriver til MK og Peter fra bordtennis, så 
gruppen kan komme i gang.  
 

2. Ansøgning fra Billard 
Da der var kommet godkendelse fra et flertal i bestyrelsen, gav JT besked til billard om godkendelse af 
deres ansøgning til lamper, hvor deres egenbetaling på kr. 30.000 skulle modregnes. 
 

3. Forbundets Repræsentantskabsmøde – valg, budget 
JT, GN, PL, JVP(kun lørdag) og Asger tager til Nyborg. FSKBH har 8 stemmer. Claus fra Roskilde og Helle 
fra Hjørring stiller begge op om næstformands post. Alle er blevet spurgt om de ville stille op.  

            MEM kan alligevel godt deltage lørdag og søndag HL prøver at tilmelde. Bestyrelsen drøftede alle 
            kandidater som var på valg, hvorefter vi besluttede, hvem FSKBH skulle stemme på. 
            Budgettet er der et underskud. 
            Der bliver vist en ny måde at indberette medlemmer på, det kommer på workshop.         
 

4. Samarbejde med Copenhagen 21 
HL har haft møde med Ayhan, som er sportschef for EuroGames2021 (EuroGames og Worldpride). 
Det er de 2 danske LGBT-organisationer ´Copenhagen Pride´ og ´Pan idræt` der vil byde 750.000 delta-
gere og tilskuere velkommen til et megaevent i 2021. De skal varetage alt planlægning og afvikling af 
sportsstævner med over 5000 deltager fordelt på 25 sportsgrene. 
De er derfor interesseret I at få andre foreneringer med til at hjælpe på et eller andet niveau 2-21 august 
2021 – Måske ønsker FSKBH at tage ansvar for et område, eller FSKBH kunne sende informationer ud til 
medlemmer eller FSKBH kunne hjælpe med frivillige.   
HL vil invitere Ayhan til bestyrelsesmødet i januar.  

 
5. I-Charge 

HLer blevet kontaktet af I-charge, det er en form for reklamer søjle og det koster 1065,- om året.  
Det er en oplader som skal stå i hallen som service for spillerne så de kan oplade deres telefon. 

Det blev nedstemt af bestyrelsen. 
 

                         
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Badminton afdelingen 
Mange afbud af hold og mange flytninger. Flere end normalt og det er en del ekstra arbejde.  
Det koster at flytte en kamp og det betaler holdene gerne. 
Der er desværre kun få hold tilmeldt til mini turnering i januar. Måske skulle der være frokost eller et 
rundstykke til morgenmad. Kunne det tiltrække flere hold? 
Der er for stor forskel på styrken af holdene og det kan være en af grunden til at nogle stopper.  
Måske skulle der ændres i rækkerne. 
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Der skal laves et fiktiv hold på stævneplaner til næste år, det ville hjælpe hvis der kommer ekstra hold 

efter tilmeldingen er slut. Der bruges meget tid på stævneplaner. 
JT vil undersøge om der kan søges penge til at forbedre stævneplaner for badminton.  
Der må ikke afvises nogle som eftertilmelder sig. 
Udvalget gør et stort arbejde for at få flere hold til at tilmelder sig igen. 
Skal der laves badminton til farsdag igen? 
MJ sætter miniturnering på FB pris uden medlem 100 mere. MEM undersøger om der er penge til boost. 
Tid til turneringer fremadrettet skal være 10-16.  
HL skal send indbydelse til miniturnering til Hillerød, Køge.  
 

2. Regnskab 1/1 – 30/09 – ny kontoplan for 2020 
Revisionsgennemgang af bilag for 3. kvartal ser fin ud. Der var et enkelt bilag, som manglede de kræve-
de specifikationer. 
Regnskab for KFIU-hallen og FSKBH føres hver for sig resten af året, og aflægges som sådan på repræ-
sentantskabsmødet i april. 
Fra nyt regnskabsår integreres hallens regnskab i FSKBHs regnskab under overskriften FSKBH-anlægget. 
HL og PL udarbejder en ny fælles kontoplan for anlægget, hvor udgifter og indtægter specificeres i blandt 
andet bygning og udearealer. 
De administrative udgifter integreres i de fælles udgifter for administration og bestyrelse. 
Når der efterfølgende vedtages særlige ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter på anlæg og bygning, 
budgetteres og regnskabsføres disse særskilt. 
For at forbedre overblikket i regnskabet blev det besluttet at regnskab føres som nettoudgif-
ter/nettoindtægter. 
 
 

3. Tilfredshed af forbundet 
Bestyrelsen udfyldte spørgeskemaet og HL indberetter. 
   
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden   
 
JT – Deltog ved vores årlige Frivillig Fredag. Godt arrangement men desværre kun 24 deltagere. Rigtig ær-
gerligt da vi kan være mange, mange flere. Vi fastholder arrangementet, men ville da være positivt, hvis fle-

re bakkede op omkring det. 
Var til indvielse af billardafdelingens ny renoverede borde. Det var et glad udvalg som tog imod. Der blev se-
nere spillet opvisningskamp mellem de bedste spillere – en meget spændende og jævnbyrdig kamp. 
Regionsmøde blev afholdt i Hillerød og her var der bl.a. en case, hvor en landsdækkende virksomhed ønske-
de at deltage i FirmaIdræt. Spændende ideer blev fremlagt. 
Var til Landsdel Øst møde hvor medlemsregistrering, aktivitetsdage og kommunikationspolitik var på dagsor-
den. Gode oplæg og plads til god debat specielt omkring medlemsregistrering. Vi sluttede af med præsenta-
tionsrunde af de opstillede kandidater til styrelsen, hvorefter de fremmødte kunne stille spørgsmål til dem. 
Til fodboldens årsmøde var der knap så mange som vanligt, men stadig pænt fremmøde. Der var nyvalg til 
UK, da 3 af de tidligere ikke ønskede genvalg. Samtidig ændrede man navnet fra ’UK-udvalg’ til UK- og 
stævneudvalg’. Endnu en gang spørgsmål til regnskabet, da ikke alle beløb blev vist. Det var måske en ide at 
vise alle poster – præcis som man gør i de andre udvalg i FSKBH. 
Deltaget ved konference om Idræt i København. Spændende workshops. 
FSKBH har op startet yoga i november. Desværre ikke så stor tilslutning som ønsket, men vi må udbrede det 
mere/bedre.  
 

 
 Næstformanden 

    
      GN – Svømmeafdelingen afholdt et åbent hus-arrangement d. 17/9. Der var forskellige konkurrencer med  
      præmier. Der mødte 3 nye svømmere op. Efterfølgende var der socialt samvær med kaffe/te og kage. 
      Deltog i Frivillig fredag d. 27/9. Et hyggeligt arrangement med aktivitet i Søndermarken og efterfølgende   
      spisning. 
      Deltog i Billardafdelingens hyggelige åbent hus-arrangement d. 28/9, hvor de ”nye” borde blev indviet.  
      Der var forskellige aktiviteter.  
      Var til Region H-møde i Hillerød d. 8/10, hvor bl.a. arbejdspladsernes motionsdag og udvikling af  
      Foreningsnetværk var på programmet.  
      Var til LandsdelsØst-møde d. 23/10 i Næstved, hvor repræsentantskabsmødet d. 23/10 (strategi 2020-22 og 
      valgkampagne til Styrelsen) og kollega motion-registrering var på programmet.  
      Deltog i ”Idræt i Storbyen” afholdt af Kultur- og Fritidsforvaltningen d. 7/11. Det var specielt børn/unge og 
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      manglende faciliteter, som var agendaen. Der var mange gode indlæg; bl.a. fra Oslo og London hvordan de  

      griber det an i deres byer. 
      Deltog i nomineringen af Årets Idrætsforening i Københavns Kommune d. 14/11. Her blev Idræt i Dagtiden,  
      Københavns Firma Sport og Ørestadens IF nomineret, og deler dermed prisen. 
 

 Økonomiansvarlig  
      
      PL – intet at tilføje 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
      MK – Ikke tilstede 
         
      KC – Fodbold: Turnering havde ved afslutningen haft i alt 155 hold med, hvilket er 2 mindre end 2018, og 
      årsagen er bl.a. ingen mixturnering. Vi kæmper stadig med mange afbud. Udvisninger faldt til 13, det laveste  
      i mange år. Jule five a side d. 23. november har deltagelse af 10 hold, hvilket er det laveste i mange år.  
     Årsmødet d. 4. november i Viften, havde deltagelse af 90 fremmødte. Her blev det farvel til 3 UK folk, og god  
     dag til 2 nye. Det blev også til omlægning af arbejdsfordeling, så UK udvalg for fremtiden heder  

     UK/Stævneudvalg, og de 4 udvalgte hold blev skåret ned til 2, da tiderne også har ændret sig. Michael blev  
     genvalgt som formand, og Johnny B. blev genvalgt til udvalget. Poul og Kim bliver ”Ambassadører” for at pro 
     movere F.O. i Århus til vores hold.  
     Håndbold: Lørdag d. 12. oktober blev det første ”forsøgsstævne” afholdt på 2 baner i Rødovre hallen. Der  
     var tilmeldt 5 mix hold, hvoraf et var helt nyt. Der er inviteret igen i år til julestævne i Rødovre hallen sammen  
     med fodbold, men håndbold har et ønske om 2 baner, hvilket ikke kan lade sig gøre. Der kan kun bevilges en  
     bane. Der forsøges også at finde en dato i januar, og også her ønskes der 2 baner. 
     Bruger Bestyrelsen: Der bliver genindført halinspektører i 4 haller, grundet problemer med uro og hærværk.   
     Der er mange spørgsmål og uløste udfordringer med indførelse af det nye foreningsgebyr. Men hvis man af 
     melder baner senest 48 timer før, så opkræves man ikke betaling! Der bliver indhentet tilbud på istandsættel-
se 
     se af petanquebanen, og det dækkes af brugerbestyrelsesmidlerne.  
     Evt.: KC spurgte ind til et indslag i Københavns Radio dagen før, hvor der blev fortalt at DGI og DIF havde    
     fået søsat projekt ”Motion på arbejdspladsen” i Hillerød kommune. Det betød at 5.500 medarbejdere kunne  
     dyrke en times motion om ugen i arbejdstiden. Det blev der fortalt nærmere om af Rikke Line, som flere gan 
     ge brugte betegnelsen Dansk Firmaidrætsforbund. Og alligevel blev der i studiet bagefter sagt DGI og DIF. (Vi   
     stadig ikke synlige i Danmark, da ingen åbenbart kender os. Der har vi en kæmpe udfordring!!) 

                    
     JVP – GoKart: Carsten Sparholt meddeler at det kører som det plejer i Gokart. 
     Der kommer en ny Gokart-hal i Taastrup som hedder Racehall og er en kopi af den samme som ligger i Århus.  
     Udvalget forventer at inddrage den i deres løbsserie. 
     Skydning: Skytteafdelingen har lige afsluttet sommersæsonen.  
     Her havde de lidt flere deltagere end sidste år, da de fik kombi-skydningen op at stå. 
     Afdelingen må desværre sige farvel til et af deres aktive medlemmer, Tryg/Nordea. 
     De har mistet deres baner og lukker dermed foreningen. 2 af deres andre foreninger IKM og BW-I kører på  
     pumperne. De prøver at få de 5 foreninger som ikke deltager i deres stævner aktiveret til den kommende  
     vintersæson. De deltager i øvrigt i en pr. skydning sammen med DGI den 12 oktober. 
     I DGI-byen har afdelingen fået nye tiltag med hensyn til adgangen til skyttehuset.  
     Dette vil blive udsendt i en meddelelse til klubberne.  
     Bordtennis: Sæsonen er nu gået i gang.  
     Afdelingen er spændt på om deres nye topliste kommer til at virke som de havde tænkt sig. 
     Der er nogle begyndervanskeligheder i forhold til indtastning af spillere, hvad man i systemet kan og hvad det 
     ikke kan. De regner med at det bliver rettet op her i starten.   
     Afdelingen har til sæsonstart mistet 4 hold siden sidste år.  

     Deres åbningsstævne var i lørdags, hvor der var tilmeldt 37 spillere.  
     Det er tilfredsstillende i forhold til afvikling af stævnet, men det var en nedgang siden sidst på 10 spillere og 
     derfor utilfredsstillende i forhold til den fremgang vil de gerne ville have. 
 
     Men selvfølgelig giver det også sig selv, når afdelingen har mistet 4 hold.   
     Bordtennis afdelingen ønsker fremgang, men kan ikke gøre det alene i udvalget.  
     De ønsker økonomisk hjælp fra FSKBH / Firmaidrætten, samt Manpower i form af Rikke Line.  
     Afdelingen påtænker at de skal have et seminar i februar/marts måned 2020. 
     Her skal Bordtennis afdelingen bruge lokaler en lørdag, sådan at afdelingen kan indkalde FSKBH’s formand til 
     en snak om fremtiden og hvordan vi i fællesskab skaber fremgang. 
 
       MEM – Tennis: Alt går som det skal og Patrick vil inviterer MEM til årsmødet, har dog ikke hørt noget endnu. 
     Badminton: Kent og Tue har jo sagt det meste. Der er flere hold der går ud af turneringen og vi er i forvejen  
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     kun 80 hold i forhold til sidste år med 142 hold. Der er mange flytninger af kampe. 

     Vi har kun 2 hold på venteliste og MEM kunne godt tænke sig, at vi fik forbundet til at ændre stævneplaner,  
     så vi ikke har den udfordring igen næste år med at hold ikke kan deltage i turneringen efter at den er lagt. 
     Det blev oplyst at Kent at det ene hold har efterfølgende trukket sig. 
 
    Vi har indbudt til miniturnering i januar 2020, men der er kun et hold der har tilmeldt sig. Det kunne skyldes   
     tidspunktet. MEM undersøger om vi kan få hallen om formiddagen, da vi kan aflyse to gange om året uden  
    vederlag. Måske kunne vi være med fodbold og håndbold i Rødovre hallen til et stævne. 
 
    KFIU-hallen: PL og MEM har haft gennemgang af bade og omklædningsforholdene, da de var øverst på  
    prioritetslisten.  
    Vi tænker, at hallen lukker i 5 uger under ombygningen, heraf de 3 sommerferie. 
    Ole kom mens vi havde møde og han oplyste, at der havde været nogle sager i anlægget, noget med  
    forsikring, vand på baner og lynnedslag.  
 
    Der har været en klage over parkeringsbøder.  
     MEM mener, at Niels har fulgt reglerne, men personen er meget utilfreds over at han har fået 3 bøder  
      Indenfor samme uge. Niels har tidligere sendt mail til personen om at nummerplader skulle oplyses ellers ville  

      modtage en bøde.  
      Vi får ikke hele beløbet af bøderne og derfor vil jeg foreslå at vi eftergiver ham noget af bøderne. Niels er  
      enig i dette. Bestyrelsen blev enige om, at hvis personen betalte 1.000 kr., så vile vi eftergive de tre bøder   
      for denne gang.  
      Jeg har skrevet til personen og når han betaler eftergives de tre bøder. 
      MJ spurgte om hun og Ole måtte istandsætte vores opholdsrum og hvis ja, hvor mange penge måtte de  
      bruge. Det må de godt og der blev fundet 10.000 kr. i budgettet til det. 
      Mange tak for det initiativ - det gælder jeg mig meget til :-))) 
      Yoga: 
      Vi er startet op og der har været nogle udfordringer, mest med dem der skal spille klokken 10, de tror at de 
      kan komme ind før. Jeanette har orienteret om det. Jeg har orienteret instruktørerne at de skal fortsætte til  
      kl. 10 og med musik. 
      Jeg har haft to henvendelser omkring et klippekort i stedet for alle dagene på en gang. Det synes de er mere 
      retfærdigt. 
 
      Ipad: 
      MEM har svært ved at få Ipad og tastetur til så lav en pris vi tidligere har talt om. et tastetur koster  

      1.399 kr. og Palle kunne oplyse, at Bilka havde en Ipad til 2.399 kr. 

 

 
               
Administrationen 

 
     HL – Foreningsportalen København kommune 
             En ny Portal, hvor vi fremadrettet skal booke baner. Der har været mange vanskeligheder her i starten. 
             Aktivitetsdag for NIF 6/9 
             JT, MK, MJ, HL og KC hjalp Forbundet på dagen. Det gik godt og de var meget positive. Vi fik lidt for at 
             hjælpe forbundet. 
             Håndboldstævne 12/10 
             Det forløb rigtigt godt, og der forsøges med julestævne 7/12. Novo har nedlagt deres paraplyforening,   
             og nu må de enkelte aktiviteter indmelde sig i FSKBH. Ikke godt i forhold til medlemmer. 
             Møde med Motionsafdelingen 15/10 Er næsten færdig med af få lagt gl. resultater ind i nyt program  
             Excel og Access).  
             Mænds motionsdag. 

             Har rykket for 1.000,- kr. for udfyldelse af spørgeskemaer, men dem kan vi ikke få da de har lavet en  
             fejl. 
             Parkeringsplads. 
             Niels Bogø har udstedt 3 p-bøder til en ejer der ikke har overholdt vores retningslinjer. MEM kontakter 
             lejeren og underretter ham om at han skal betale 1.000,- til os, ellers kører vi sagerne gennem  
             parkeringskompagniet.  
             Der har været lynnedslag i hallen og ventilatoren i hallen er gået. HL er i gang med at undersøge med  
             forsikringen. I forbindelse med et kraftigt regnvejr, regnede det ind i hallen på bane 3. Der holdes øje    
             med om det gentager sig. 
 

              
     MJ – Intet at tilføje 
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6.   Eventuelt 

               
      Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 12. december kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
 
     GN spørg ind til E-sport og om der er sket mere fra forbundet? 
 
 
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

