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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 12/11.2020 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt, dog med en tilføjelse til punkt 4.3, der var kommet en mail fra gokart.  
 

2. Opfølgning på sidste møde 10.09.2020 – HL orienterede bestyrelsen om parkerings areal, som skal lejes 

ud, er blevet udsat til marts 2021. Men at HL stadig ønsker et udkast på en kontrakt fra lejer. 
 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Tilbud på renovering af omklædning/bad/toilet 

MEM, JT, PL og HL har afholdt møde for at gennemgå de forskellige tilbud der var kommet ind omhand-
lende renovering af hallen. De var alle gode, med hver deres fordele, men udfaldet gik til HRH. 
Der skal laves de 2 omklædningsrum og persolale toilet. Omklædningsrummene kommer til at få sammen 
retro look som nu, men bliver shinet rigtig flot op, men nyt og energisparende baderum. 
Nyt sanitet op på alle tre toiletter og mellemgangen/gang vil også blev ordnet. MEM skal undersøge om de 
kan tage det gamle gulv op, da der er gulvvarme i mellemgang, personaletoilet og frem til kældertrappen. 
Processen går i gang senest 7/12 og vil løbe 6 uger frem. 
Bestyrelsen besluttede at MEM og HL, selv kunne tage beslutninger ved akutte og uforudsete situationer, 
med et beløb op til 10.000,- 
Daglig kontakt til håndværkerne er HL. 
HL skal lave en adskilt konto i regnskabet så bestyrelsen nemt kan følge med. 

 
2. Nye takster til forplejninger til møder 

HL vil udsende de nye takster til alle udvalg 1. jan 2021. 
                         
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Regnskab 3. kvartal 2020 
PL gennemgik regnskabet for 3. kvartal. PL kunne godt være nervøs over udfaldet fra covid-19. 

             Men tallene på bundlinen ser fine ud, også selvom der mangler lidt endnu. 
Grundet COVID-19, har vi fået større indtægter på udlejning af tennisbanerne/badmintonbanerne. 
Det vil så kunne opveje, det som er tabt på de enkelte udvalg. 
Dog er det bekymrende på længer sigt, at der kan forekomme nedgang i udvalgene, hvis de bliver ved 
med at skullet aflyse deres fantastiske arrangementer.  
Næste års budgetter skal laves lidt forsigtigt.  
PL vil gerne se driften af hallen og følge lidt med i forløbet. 
 

2. Opdatering af hjemmeside 
MJ orienterede om fremgang på hjemmesiden og den nye struktur, samt nyt nyhedsbrev som udkom før-

ste gang 12/11. 
Der blev gennemgået en klar struktur om hvordan FSKBHs hjemmeside skulle se ud og det er bestyrelsen 
klare holdning at alle udvalg skal havde deres informationer stående på FSKBHs hjemmeside og ikke have 
deres egen hjemmeside. FSKBH er en enhed og skal fremstå som en enhed. Udvalgene, kan selv bestem-
me hvad der skal være i deres afsnit og hvad der skal stå. Men det skal ligge på FSKBH.dk, som er i gang 
med en renovering. 

 
3. COVID-19 

Gokart har været i tvivl om hvordan de skal forholde sig i forhold til Racehalls COVID-19 retningslinjer og 
dem der ligger med forsamlingsforbud. 
Bestyrelsen drøftet deres mail og Racehalls mail. 
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Da Racehall ligger under andre retningsregler, mener bestyrelsen godt at gokart kan køre videre med de-

res turnering som hidtil. 
 
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden   
 

      JT – FSKBH afholdt med stor succes Mænds Motionsdag medio september med mere end 30 deltagere, som fik 
      sved på panden i et par timer til et godt arrangeret pickleball stævne introduceret af Rikke. Efterfølgende nød 
      vi alle pølser og fadøl ved den fremmødte pølsevogn, hvor deltagerne var begejstret over arrangementet – og 
      gerne ville møde op igen, hvis vi inviterede. 
      Skydning afholdt et meget stille og roligt årsmøde, hvor udvalget overvejede at nedlægge sig selv til næste år i 
      så fald, der ikke skete fremgang. 
      Deltaget ved Dialog- og netværksmøde med foreninger i Københavns Kommune, hvor Kultur- og  
      Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde informerede om Folkeoplysningsudvalgets arbejde under corona krisen 
      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. 
     FSKBH fik med ½ års forsinkelse afholdt repræsentantskabsmøde grundet coronaen. Vi havde et overraskende  
     fint fremmøde – lige under 50 personer. Der var ikke så megen debat, som vi kunne ønske os, men vi må tage 
    det som et tegn på, at klubberne er tilfredse. Læs i øvrigt fyldigt referat på vores hjemmeside. 
    Årsmøde i bowling er altid en fornøjelse, og jeg deltager så godt som hvert år. I år var ingen undtagelse med 
    hensyn til vedtægtsændringer. De var der igen i år. Derudover valgte Mikael at stoppe som formand – og ny  

    formand blev Tine Bune. Tak til Mikael for hans 3 år på posten – og stort velkommen til Tine😊 

     Ved årsmødet i petanque var formanden ligeledes på valg, idet Jes på grund af sygdom gav stafetten videre til  
    Birthe. Også tak til Jes for hans virke – og stort velkommen til Birthe. 
    Fodboldårsmøderne plejer at være med 80-120 deltagere, men på grund af corona, var der denne gang ikke 
    mange fremmødte. De som var mødt op, skulle primært afhente deres præmier, som denne gang ikke blev  
    uddelt, men selv skulle tage pokalen udpeget af formand Michael. Der blev som vanligt taget billeder – ikke så  
    gode som de plejer at være, idet de nu stod med mundbind på, men så kan vi altid tale om ’dengang coronaen  
    var der, og vi skulle gå med mundbind. 

 
       

 
 Næstformanden 

    
      GN – Deltog i udpegningen af Årets Idrætsforening 2020 i Københavns Kommune på Københavns Rådhus  
      d. 12/11-20. Årets idrætsforening er Amager Sportsklub af 1991. Begrundelsen for udpegningen er, at  
      foreningen spænder bredt og har haft en stor medlemsfremgang, har indgået socialt partnerskab med  
      Københavns Kommune og er en klub hvor der er plads til alle. De har bl.a. et Lykke-Liga-hold for børn med  
      udviklingshandicap. 
      Svømmeafdelingen blev ramt af Corona-restriktionerne, der blev meldt ud i starten af november. Vi har fundet  
      en god løsning, som gør, at vi stort set kan fortsætte som vi plejer, bare med en anden inddeling af baner. 
      Vores vandgymnastikinstruktør skulle have været på kursus i Aqua Cross Training, men kurset blev aflyst pga. 
      Corona-restriktionerne. Opstarten af Aqua Cross Training er derfor udskudt til ubestemt tid. 
      Afdelingen holder årsmøde for 2019 d. 2/12 (udskudt pga. Corona nedlukningen i foråret). 
 

 Økonomiansvarlig  
      
      PL – intet at berette 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
      MK – Ikke tilstede 
         
      KC – Fodbold: Turneringen blev afsluttet ved udgangen af september, og dermed sluttede en halvturnering på  
      kun 2 måneder. Enkelte hold mødte ikke op da turneringen begyndte, og andre faldt fra undervejs,  
      grundet Corona udviklingen. Afdelingsmøde d. 2. november med kun 30 deltagere uden spisning hos  
      terminalen i Rødovre. Rene Meyer blev genvalgt og Kim Christiansen stoppede efter 32 år. Poul Albrechtsen  
      og Søren Lundegaard stoppede som UK folk. Men et stille afdelingsmøde.  Jule five-a-side d. 21. november  
      aflyst grundet samlingsforbud på kun 10 personer. Ligeledes er det pt svært at se om man kan gennemføre  
      julestævnet i Rødovre hallen d. 12. december. 
      Håndbold: Julestævnet er aflyst grundet samlingsforbuddet. 
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      Bruger Bestyrelsen: Petanque banen er færdig, men Asger havde nogle kommentarer om forkert 

      op stregning 
      af de enkelte baner. Han er blevet tilbudt at foretage den rigtige op stregning til foråret, og vende tilbage hvis  
      han mangler noget i den forbindelse. 

  
      JVP – intet at berette 
 
      MEM – Badminton: Lukket ned og holdene der har spillet skal betale forholdsmæssigt for kampe i hallen og 
      Deltagelse i turneringen. Vi har aftalt bestyrelsesmøde 3 gange og alle gange er det aflyst på grund af  
      COVID-19.  
      Tennis: MEM har skrevet til Patrick, men ikke hørt noget endnu. Men deres sæson er slut nu. 
      Der er årsmøde den 26. november, men MEM kan/må ikke deltage, grundet COVID-19. 
      KFIU-hallen: Tilbuddene blev overordnet gennemgået for forskelle. Gruppen bestående af PL, JT, HL og MEM 
      har valgt HRH tilbuddet, selv om det var dyrest. De kan starte inden 7.12.20 og er færdige på 6 uger og  
      opgaven bliver delt op i etaper.        
                       
Administrationen 

 

       HL – Rund fødselsdag: MEM fik overrakt en gave. 

     Gebyrsagen: Har sammen med Asger og med godkendelse fra Stephen i billardudvalget, skrevet til Kbh.  
     Kommune, at vi stiller os undrende over for at skulle betale 40,- kr. pr time, når der spilles billard i lokalet ved 
     side af til 10,- kr. i timen. Vi har foreslået Kbh. kommune at vi betaler et gebyr for dispositionsretten over 
     billardlokalet, da det er FSKBHs billardborde og vi selv vedligeholder dem. 
     Underskrift: Regnskab + ekstern revision: Blev underskrevet 
     Legitimation til bank: Bestyrelsesoversigt underskrevet af tilstedeværende, og dem der ikke have legitimation 
     med, sender selv til banken. 
     Kollegamotion: FSKBH er blandt 9 foreninger, der har fået muligheden for at honorere en person med optil    
     25.000,- til kontakt til optælling kollegamotion. 
     Synes vi skal tage mod tilbuddet, men vi skal bare finde en egnet person. HL tager fat i Rikke Line for at finde 
     Rette person. 
     Niels arbejder hjemme, efter eget ønske, på nedsat tid grundet Covid-19, og generelt er Niels sat ned en time 
     om dagen, da der er færre opgaver med bookning og alarm end forventet. 
     Der er udsendt budgetter: Med frist den 30. november, og de første er kommet retur. 
     Skattefri godtgørelse udvalgene: Udsendes til udvalgene i næste uge, med en bemærkning om at udvalgene 
     ikke må have underskud uden for udgående godkendelse fra bestyrelsen. 

 
 
     MJ – Har haft møde med Rikke Line om nye events i fremtiden.  
     Skal til møde den 3. december med CPH Hill og Rikke Line om et fællesløb. 
     Det går godt med det nye nyhedsbrev og opdateringen af hjemmesiden er også så små gået i gang. 
 
6.   Eventuelt 
               
      Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 10. december kl. 17.30,  
      PL forslog at holde et nyt seminar med alle udvalg i det nye år, max 2 pr. udvalg JT tager kontakt til  
      Rikke Line 
      Referat skal kun ligge på hjemmesiden og ikke i drop Box 
      Nyhed om at KFIU-hallen skal renoveres kunne bruges som en god nyhed i lokalt området. Det kunne være en  
      lokal avis eller måske TV-Lorry? HL tager fat i forbundet så de laver en pressemeddelelse.   
      Euro Games er rykket til juni 2022.  
      
 

 
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

