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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, mandag den 10/09.2020 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt, dog med en tilføjelse af punkt 3.3 arbejdspladens motionsdag og 3.4 Udlejning af p-
plads og 3.1 bliver udsat til tilbud er fremsendt. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 08.06.2020 – intet at tilføje 
 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Tilbud på badværelser i KFIU-Hallen 

Udsat til der fremligger tilbud 
2. Bike and Run 2021 

Bestyrelsen besluttede at afholde Bike and Run 2021. Det skal afholdes mandag den 7. juni 2021. Sammen 
set up som det plejer, dog skal MJ og HL undersøger om der kan være en gåtur, evt. et hold på 3 som går 
5 km sammen? Bestyrelsen besluttede også at Bike and Run 2021 bliver aflyst, hvis der er mindre end 25 
hold tilmeldte. 

3. Arbejdspladens motionsdag 9/10-2020 
AMdag20 bliver afholdt på CPHhill og her vil FSKBH sætte banner op og lave lidt markedsføring. Der kan 
søges penge hos DFIF op til 7000,- MJ og HL vil prøve at lave et FSKBH hold til dagen, et hold med 5 per-
soner på. 

4. Udlejning af p-plads  

Der er sendt en forespørgsel til FSKBH om leje af en del af p-pladsen bag hallen. Dette er til brug af en 
byggeplads, i forbindelse med en renovering af ejendommen Vigerslevvej 41-57.   
Bestyrelsen besluttet at der skal arbejdes videre på det. Der skal laves en grundig kontrakt med pris og til-
stand. HL skal undersøge i hvilket tidsrum og pris. HL tager et møde med John Fletting. 
Der skal tages billeder inden der sættes noget op. Evt. en banner med Bike and Run 2021 kan sættes på et 
stillas. 

 
                         
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Revisionsprotokol 2. kvartal 2020 
Alt fint, dog en kommentar til fodbold, HL har givet fodbold udvalget besked. 
Det indskærpes at beløbsgrænserne overholdes. Bestyrelsen skal søges inden, hvis beløbsgrænsen ønskes 
overskredet.  

2. Regnskab 2. kvartal 2020 
HL fremlage regnskab for Bestyrelsen og alt ser fint ud.  

3. Repræsentantskabsmøde 
Mette mandrup og Rikke Line deltager fra forbundet. Bestyrelsen følger myndighedernes retningslinjer. Pt. 

kun 16 tilmeldte – TJ, MK og JP er alle på valg. Efter den 23/09, vil bestyrelsen se på de nye  
retningslinjer og derefter beslutte om det kan gennemføres.  

4. Opdatering af hjemmeside 
Rikke Line vil kontakter MJ og sammen lave en plan for fornyelse. MJ og HL kan selv beslutning om vide-
reforløb om hjemmesiden og ny skabelon til nyhedsbrev. 

5. COVID-19 
HL gennemgår retningslinjer fra KBH. FSKBH holder stadig omklædning og bad lukket i KFIU-hallen, toilet 
er dog genåbnet. 
Man må ikke opholde sig i Mellemgangen, udover skoskift, derefter skal man gå ind i hallen. 

6. Tilmelding til sparrings camp 21. november 
Alle udvalg kan deltage, det er sendt ud i nyhedsbrev 

7. Idræts konference Rødovre 24/10 
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JT deltager evt. afventer et tidspunkt 

8. Ekstern revision 
Materiale gennemgået og bestyrelsen godkendelse. 
 
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden   
 

      JT – Meddelelser  
      Har deltaget ved bordtennis årsmøde, som var velbesøgt. Der var bred enighed om, at man i denne sæson pga. 

      corona ikke ville spille double - men kun single. Der blev efter en længere debat besluttet en vedtægtsændring 

      omkring deltagelse i de forskellige rækker. Genvalg til de opstillede og afsluttende med præmie uddeling. En   

      fornøjelse når alle møder op for at modtage dem. 

      Generalsekretæren i Dansk Firmaidrætsforbund deltager ved FSKBHs repræsentantskabsmøde, hvor vi forinden  

      har inviteret til rundvisning i KFIU hallen samt møde bestyrelsen og ansatte.  

      Deltaget ved Dialog- og netværksmøde med foreninger i Københavns Kommune, hvor Kultur- og Fritidsborg 

      mester Franciska Rosenkilde informerede om Folkeoplysningsudvalgets arbejde under coronakrisen samt dens 
      betydning for foreningsidrætten. Mange foreninger har store udfordringer, og på den baggrund er det besluttet, 
      at tilskuddene forbliver de samme i 2021 uagtet deres nedgang i medlemmer. Positivt var det, at tennis havde  
      fået en meget stor medlemstilgang. Der blev nedsat en arbejdsgruppe som skulle se på, hvordan vi får  
      foreningsidrætten på dagsordenen frem mod kommunalvalget i 2021. 

 
 Næstformanden 

    
      GN – Billard: Holdt årsmøde d. 20/8. Jeg deltog ikke grundet ferie. 
      Turneringer er i gang. Svømning: Startede op d. 1/9. Der er udstukket regler for brugen af svømmehallen   
      inkl. omklædning- og badefaciliteter. Det er dog svært at udføre retningslinjerne, når svømmehallen ikke  
      stiller remedier til rådighed. Vi kan ikke anvende svømmehallens remedier til vandgymnastikken, hvorfor det   
      er svært for instruktøren. Vi ansøger Dansk Firmaidræt  opstartsmidler til Aqua Cross Training, hvis ikke der  
      gives tilskud er svømning blevet bevilliget midler til indkøb af håndvægte. Vores vanlige instruktør meldte fra  
      få dage før opstart, men var behjælpelig med at finde en ny. En ansat på Rigshospitalet havde problemer 
      med at få fat på formanden mhp indmeldelse. Jeg skabte kontakten, og vedkommende starter nu op. 
      Formanden fra Telefonen var usikker på om han havde fået bestilt svømmekort tilsvine medlemmer i  
      sæsonen 2019/2020. Dette havde han ikke, hvilket han har bedt Leif Slangerup om at rette op på ved at  

      opkræve dobbelt kontingent for daværende og nuværende sæson. 
 

 Økonomiansvarlig  
      
      PL – intet at berette 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
      MK – Ikke at tilstede 
         
      KC – Fodbold: Kom i gang med pokalturneringen i uge 26 + 27, hvor der blev afviklet indledende  
      puljekampe med 3 hold i hver pulje, og 1/8 finaler. Turneringen er kørt videre med kampe i august, og  
      Med finaler d. 18. september. Fra d. 3. august er selve turneringen kommet i gang med en halvsæson.  
      En del hold trak sig inden turneringsstart, og en del hold har efterfølgende trukket sig, da deres firmaer ikke 
      ville have at de spillede firmafodbold, og udsatte sig for en smitterisiko. Der har dog været lukket for om 
      klædning/bad de fleste steder, og vi har udsendt retningslinjer for at undgå smitterisiko. 
      Håndbold: KC har ikke kunnet få en opdatering fra Mia på hvordan det pt. ser ud med håndboldtilmeldingen,  

      men KC ved at hun har sendt mails ud til alle firmaer i region Hovedstaden der har imellem 150 og 5000  
      medarbejdere. Og det drejer sig om 700 mails! 
      Bruger Bestyrelsen: KC var til møde i går onsdag, og petanque har endelig fået deres ønske opfyldt om  
      renovering af banen. Der er indhentet et tilbud på 39.600 kr. til at istandsætte banen, og det blev bevilget af 
      Brugerbestyrelsespuljen, med en opbakning fra alle.  Omklædning og bad er åbnet i Valby. 

                    
      JVP – Ikke tilstede 
 
      MEM – Ikke tilstede     
         
                       
Administrationen 
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     HL – Mads stopper, har ikke modtaget opsigelse endnu. Laver kontrakt med Ole 
     Etablering af byggeplads, I forbindelse med renovering af gul bygning mod Vigerslevvej. 
     Vi er positive og HL tager et indledende møde med bygherre. 
     Tennisbaner: 
     1 klage om spil uden for åbningstid. (søndag kl. 7.15) – 2 personer sletter 
     1 klage om høje råb og en ketcher der er endt i deres have. Ikke fundet de skyldige. 
     1 person slettet grundet spil uden medlemskab. Laver regler om dette. 460 medlemmer i år.  
     Forslag til pris næste år: 600,- mod 500,- i år. Det gør vi. Ikke nødvendigt med loft på medlemmer 
      
     MJ – ES cup bliver afholdt i Valby Hallen den 24. september vil blive afholdt 
     Valby hallen kunne godt se at vi er en folkeoplyst forening. 
     FSKBH har sagt ja til at hjælpe forbundet med et arrangement for væresteder den 14/09 i  
     Rødovre. FSKBH vil modtage 10.000 for dette. 
     Mænds Motionsdag tirsdag den 15/09 er udsolgt. 
     Der er brugt 6000 badminton bordtennis mænds motionsdag   
     FF pt. Er 17 tilmeldte til bowling i Rødovre, MJ skriver en reminder på mandag. 
 

6.   Eventuelt 
               
      Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 12. november kl. 17.30 på FSKBHs kontor. 
      HL skal lave et forslag et at forhøje prisen på forplejning ved møder. 
      
 
 
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

