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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, mandag den 08/06.2020 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm (PL), Michael Kofoed (MK), 
Kim Christiansen (KC), Mari-Ann E. Madsen (MEM), Henrik Lindby (HL) 
og Mette Jul (MJ)  
 
 
Afbud: John V. Petersen (JVP) 
 
JT bød bestyrelsen velkommen. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og PL blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 
Dagsorden blev godkendt,  
 

2. Opfølgning på sidste møde 14.05.2020 – Bertil fra tennis og JT har underskrevet kontrakten. HL laver 
aftale med Niels om at komme tilbage på kontoret efter sommerferien. 
 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Vejledning i budget- og regnskabsforhold 

For at afhjælpe en række tilbagevendende uhensigtsmæssigheder og revisorbemærkninger, er der udar-
bejdet et sæt retningslinjer for budget- og regnskabsarbejdet, som blev gennemgået på mødet. Fra de in-
terne revisorer forelå en bemærkning om, at de fandt det uhensigtsmæssigt, at udvalgsformænd kunne få 
andre medlemmer af udvalget til at attestere bilag med betaling til udvalgsformanden. Bestyrelsen drøf-
tede dette og finder ikke anledning til at ændre dette, da kontoret kan varetage kontrollen med rigtighe-
den. 
Retningslinjerne blev vedtaget og udsendes til alle udvalgsformænd og lægges på hjemmesiden som et 
administrativt dokument. 
 

2. Dato for repræsentantskabsmøde 

Ny dato for repræsentantskabsmøde er 08. oktober i Loen Rødover 
 

3. Mødedato frem til maj 2021 
10. september – 8. oktober – 12. november – 10. december – 11. februar 2021 – 11. marts 2021 – 8. 
april 2021– 20. maj 2021 Derudover er Nytårskur den 26. februar og repræsentantskabsmøde den 27. 
april 2021 

 
4. Hvad skal de 10.000,- fra markedsføringspuljen bruges til? 

Bestyrelsen har besluttet at alle pengene skal bruges til at Booste udvalgenes arrgergementer på Face-
book nu og igen i august. MJ sender informationer til forbundet, samt mail til udvalgene. 
 

5. Dato for Mænds Motionsdag 
Ny dato for Mænds Motionsdag er den 15. september. MEM tager fat i Patrik om Han kan lave en tennis 
turnering og MEM laver en badminton turnering. Et alternativ kunne være Pickleball.  

 
                         
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Revisionsprotokol 1. kvartal 2020 
Blev underskrevet  
 

2. Byggeprojekt – hvad er status? 
MEM har lavet en aftale med HRH og Albertslund byggeentreprise at de skal komme og se på hallen og 
gennemgå byggeprojekterne og derefter sende et tilbud. Det ville være rigtig godt hvis det kunne lade 
sig gøre i denne sommer. MEM vender tilbage på mail til bestyrelsen, så snart at der er kommet tilbud. 
 
 
 

5.  Meddelelser fra: 
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 Formanden   

 
      JT – DGI Storkøbenhavn har afholdt styregruppe møde, hvor også FSKBH var inviteret. Da vi desværre ikke  
      kunne deltage, varetog Asger Gaard vores interesser. Det var et formøde til de eksisterende dialog-  
       og netværksmøder, hvor vi bliver inviteret. Næste møde er den 23/9-20 og Gitte og jeg deltager. 
       Deltog i forbundets facebook introduktion til Kick start af foreningen efter COVID-19, hvor alle foreninger 
       kunne søge et tilskud på kr. 10.000.Vi fik serveret fra ’menukortet’, og kunne sammensætte ’retterne’ som  
       foreningen fandt mest hensigtsmæssigt. FSKBH. Vi har valgt at bruge pengene til at booste alle vores  
       aktiviteter både før og efter sommerferien, så vi forhåbentligt også kan komme ud til nogle, som ikke  
       allerede er i vores forening. 

 
 

 Næstformanden 
    
      GN – KI har lavet brugerundersøgelse om hvorvidt foreninger i svømmehallerne havde interesse i at forlænge  
      sæsonen til august. Dette ønskede FSKBH’s svømmere ikke. Samtidig kunne vores livreddere heller ikke  
      afsætte tid i sommerperioden.  
 

 Økonomiansvarlig  
      
      PL – intet at berette 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
      MK – intet af berette 
         
      KC – Fodbold: På vores lille seminar drøftede vi bl.a., hvordan vi kommer i gang, og hvad holdene havde af    
      Forventninger/ønsker for sæson 2020. Beslutningen blev en halvsæson, hvor vi begynder d. 3. august og  
      slutter som planlagt i det oprindelige program. For dem der havde tilmeldt sig pokalturneringen, besluttede vi  
      at den kunne spilles med start fra uge 26, hvorfor alle hold blev forespurgt om hvem der ville være med. Det  
      store spørgsmål var betaling for sæsonen, hvor det blev besluttet, at der iflg. tilmeldingen til turneringen  
      står, at man betaler i forhold til det antal kampe man spiller. Dog er der et tilmeldingsgebyr oveni. Derfor vil  
      vi på først kommende udvalgsmøde kigger på budget, for at justerer ændringerne. Ingen nye hold tilmeldt. 

                       
     JVP – Skytteafdelingen, Årsmødet er nu fastsat til den 22. september hos Radiometer. 

     Bowling, Efter alle klubber har svaret, blev det til 67 hold. 
     Følgende 4 klubber har forladt afdelingen: Semler Idræt, DR -I, Autoholdet og Fog Sport. 
     TIK -3 har trukket sit hold og så er der et NYT hold, Elme Hegn -2 
 
     MEM –  Badminton: Bestyrelsen har besluttet, at aflyse resten af turneringen på grund af convid-19 og vi  
     tilbagebetaler ikke holdgebyr eller baneleje, da vi skal betale hallen fordi vi har lejet den et år frem.  
     Der er p.t. kun tilmeldt 11 hold, så det går ikke så godt. 
 
     Vi har aflyst årsmødet også på grund af covid-19. Der udsendes formandens beretning, når den er blevet  
     godkendt. Der er ingen udlevering af pokaler til vinderne. Vi har skrevet ud til vores medlemmer for at høre  
     om de har noget vi skal tale om eller andet. Vi har intet hørt. 
     Vi skulle sammen med tennis stå for farsdags event, men det er også aflyst. 
     MEM har ikke skrevet om dette til forbundet jf. aftale med kontoret og formanden. Vi forventer at afholde det 
     senere på året. 
 
     Tennis: Tennisturneringen er gået i gang, dog er hallen til omklædning og socialt samvær lukket. 
     De forventer at driften vil være det samme som sidste år, dog forventer de mindre hold deltager i turneringen. 

     Tennis er med hvis vi udsætter farsdags event. 
 
     KFIU-anlægget: Det må bero på en misforståelse omkring byggeprojektet, for MEM har hele tiden oplyst at  
     MEM ikke ville kontakte HRH. 
     Men nu har MEM gjort det og MEM har bestilt tid hos HRH Holding og Albertslund Byggeentreprise ApS,  
     begge er nogen som er store og kan klare vores projekt. 
         
                       
Administrationen 

 
     HL – Vi åbner hallen er åbnet i dag: Bad/omklædning og toilet er lukket indtil vi får retningslinjerne for  
     åbning af fase 3. 
     Vi skal til at sende ud om leje af P-pladser. Vi har en ret sag kørende (Heinrich). Skal han have tilbudt sin  
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     plads igen, Bestyrelsen var enige om at Heinrich skulle have sin plads tilbudt igen. 

           
     MJ – ES cup i Valby Hallen til september, bliver nok ikke til noget, da Valby hallen forlanger en betaling der er 
     alt for høj til at der er penge til det i budgettet. Sagen ligge nu hos Valby Hallen, de vil undersøge om der kan  
     gives en anden pris. MJ undersøger om det er muligt i Rødvore. 
 
6.   Eventuelt 
               
      Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 10. september kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
       
      
 
 
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

