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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 10/12.2020 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), Michael Kofoed (MK), Kim Christiansen (KC)Henrik Lindby (HL)og Mette Jul (MJ)  
 
 
Afbud:  
 
JT bød bestyrelsen velkommen. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og JVP blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 
Dagsorden blev godkendt, dog med en tilføjelse til punkt 3.3.1 – ansøgning fiskeri nødture.  3.6 – tilbud på 
ekstra opgaver HRH og 4.2 samarbejde med CopenHill.  
 

2. Opfølgning på sidste møde 12.11.2020 – gokart ville ikke afholde deres turnering alligevel, så det er aflyst 
grundet COVID-19. 
 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Pulje til nye fællesskaber 

Der er kommet en pulje til at hjælp folk som er hjemsendt grundet COVID-19 på 1o mil. Det er til at lave 
nye fællesskaber. Efterfølgende er puljen afsluttet. 
 

2. Seminar 2021 
PL, GN og JT har holdt møde med Rikke Line. Og der blev aftalt at afhold et seminar i det ny år med alle 
udvalg (2 fra hvert udvalg). Det som er på dagsorden er – Hvordan kommer vi godt fra start efter COVID-
19 hvordan bliver vi en enhed, og hvad skal klubber have for deres kontingent? 
Det vigtig at alle har mulighed for at bidrage med deres forslag. 

 
3. Ansøgning fiskeriudvalget om ny event 

Bestyrelsen er meget glad for at fiskeriudvalget har taget dette gode inviatertiv og bestyrelsen besluttede 
at godkende ansøgningen, såfremt der er minimum 12. 
Hvis turen ikke bliver til noget bortfalder tilskuddet.  

 
3.3.1 ansøgning Fiskeri nødture 
Der gives 450,- pr tur og der gives til max 5 ture. 

 
4. 3 udvalgs ansøgninger om underskud i 2020 

Bordtennis søger om 960,- i underskud, bestyrelsen gennemgik ansøgningen godkendt, grundet COVID19 
Håndbold søger om tilskud for 20 timer, der er lagt i undersøgelser for bestyrelsen - bestyrelsen gennemgik 
ansøgningen og godkendte – godtgørelse skattefrit, for hjælpe til bestyrelsens arbejde. 
Petanque søger om et underskud på 7000,-, bestyrelsen gennemgik ansøgningen – det bliver godkendt i år, 
grundet COVID19. 
 
 

5. Budget 2021 for fælles/udvalgene 
           PL udleverede på mødet et nyt bilag KLIK HER, der nu indeholdt Fodboldafdelingens budget.  
           Bilaget blev gennemgået. Det fremlagte budget blev vedtaget. 

  
 

6. Tilbud på ekstra opgaver HRH 
            Til mødet forelå et ønske om, at også indgangspartiet blev renoveret, således at det fremstod up to date.   
            Der forelå et tilbud fra entreprenøren som blev drøftet. Det blev besluttet at gennemføre de ønskede 
            opgaver til en pris på 98.000 kr. inkl. moms, som tilføres budget for renoveringen.  
            Beløbet finansieres af hensættelse i 2021-budgettet på 50.000 kr. og restbeløb dækkes af  
            kassebeholdningen.  
    

 
 

                         

https://login.fcms.dk/media/1795795/2020-12-07-budget-2021-bilag-til-bestyrelsesmoede.pdf
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4.  Sager til drøftelse 

 
1. Motionsløb har meldt at de lukker 

Bestyrelsen vil gerne dække underskuddet og vil gøre hvad der skal til at udvalget ikke lukker ned.  
MJ skriver i nyhedsbrev om der er en som ønsker at hjælpe i motionsudvalget. MK skriver til Leif.. 
 

2. Samarbejde med Copenhill 
MJ har været til møde med Copenhill sammen med Rikke Line. FSKBH skal hjælpe Copenhill, med at syn-
liggøre dem og deres energiløb i maj. FSKBH vil få en dag i maj til at lave et løb selv for vores klubber. MJ 
og Rikke Line har den daglige kontakt til Copenhill.  
 
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden   
 

      JT – Deltaget på Teams vedr. ny 10 mio kr. pulje til nye voksne fællesskaber set i forhold til de mange som    
              arbejder hjemmefra. Ved tennisårsmødet deltog 7 personer. Formanden kunne berette at det gik godt.  

              De havde tilfredsstillende antal hold i turneringen. Der blev uddelt præmier til deltagerne. Under  
              eventuelt blev der naturligvis drøftet Covid19. Regionsmøde i Hovedstaden afholdt på Teams hvor optæl 
              ling af kollegamotion, Lokalforeningspuljen, foreningsbesøgsrunde, forbundets 75 års jubilæum samt den  
              aktuelle Covid19 situation i foreningerne blev gennemgået.  
              Der er inviteret til temadag i forbundet: Yngre i firmaidrætten den 23. januar 2021. Her vil vi få  
              inspiration til at tiltrække yngre til foreningen.  
              Fik sagt farvel til Sannie ved en hyggelig afskedsreception. Grundet Covid-19 var vi inviteret i hold af 10  
              Personer, hvilket gjorde at der var bedre mulighed for at snakke med Sannie. 
 

 Næstformanden 
    
      GN – Der er afholdt årsmøde i svømmeafdelingen. Der var genvalg til alle. Økonomien udkommer med et lille              
               overskud, dog kun grundet at udvalgsmedlemmer får halvdelen af deres honorar for det frivillige arbejde. 
               På den baggrund blev man enige om at øge prisen for et svømmekort til 200,-kr fra 175,-kr/sæson.   
 

 Økonomiansvarlig  
      

      PL – intet at berette 
 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

      MK – intet at berette 
         
      KC –  

  
      JVP – Bowling:  
       Bowlingudvalget har valgt at indtil videre at holde fast i egen hjemmeside, men revidere på et senere 
       tidspunkt hvis der kommer nye retningslinjer for udvalgene. 
       Bowlingsæsonen er indtil videre sat på pause indtil Corona situationen er normaliseret igen og  
       forsamlingsantallet bliver hævet. 
       Skydning.: 
       Efterårsstævnet er blevet aflyst. 
       Man mener nu at have fundet en løsning på afholdelse af vinterstævne i Januar med Covid-19 
       Udvalget meddeler også at alle i Udvalget er ved godt helbred. 

       Gokart.: 
       Afdelingen er ligeledes lukket ned pga Corona, men man håber pt. At man kan afholde finalestævnet og  
       præmieoverrækkelserne i Marts måned 2021 i Racehall. 
       Planlægningen for 2021 er næsten færdig og skulle udkomme inden jul. 
       Vi håber at starte igen i Roskilde 7. April 2021 
       Petanque.: 
       Birthe Bech er blevet ny formand for afdelingen efter Jess er stoppet som formand. 
       Sæsonen er afsluttet, da julestævnet blev aflyst pga. Covid-19. 
       Pga. nogle uoverensstemmelser mht. tilmeldingsgebyr stemmer vores budget ikke, det kigges der på. 
       Bordtennis.: 
       Corona situationen betyder at vi tidligst kommer til at spille bordtennis igen d. 4. januar 2021.  
       De resterende kampe afvikler vi, når sæsonen forhåbentlig kommer i gang i januar. Vi taler i alt om ca. 3  
       kampe i hver række, som på nuværende tidspunkt mangler at blive spillet.   
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         Det er flot, at vi i disse Corona tider har kunne afvikle et fuldt kampprogram her i Firmabordtennis  

         Storkøbenhavn. 
         Ang. vores stævne d. 6. februar i Amagerhallen. Da forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer er  
         forlænget til d. 28. februar, er stævnet desværre aflyst.  
 
      MEM – Badminton: intet nyt -alt er lukket ned 
        Tennis: intet nyt - JT deltog i årsmødet, da MEM ikke kunne. 
        KFIU-anlægget: Vi starter ombygningen mandag og forventer at være færdig i starten af februar. 
        Punktet: Ny beslutning omkring ombygningen 
        Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde omkring klinker oven på de gamle i gangen –  
        hvad med gulvvarmen. 
        Ifølge flere sker der intet med varme - det tager bare længere tid og det er meget stort arbejde at 
        fjerne den gamle beton de nuværende klinker ligger i. 
        MEM, HL og MJ har valgt fliser - beige og klinker - grå meleret. Der har hele tiden kun været talt om  
        baderum, men nu foreligger der tilbud på maling af vægge, paneler, 
        karme og døre, nedtagning af træ væg ved trappen m.m.  
        To badeforhæng er blevet bygget til en radiator i gangen. Og jeg prøver at få noget for den hylde der 
        ikke skal flyttes og nedtagning af alle knagerækker. 

        Tilbuddet blev gennemgået og blev vedtaget - pris 97.520,31 kr. inkl. moms. Der blev bevilget 98.000 
        kr., så alle punkter bliver lavet, dog ikke maling af dobbeltdøre (indgangsdøre), det skal være olie eller  
        lak. 
        Derudover skal vi i fremtiden have set på vores store vandbeholder i kælderen. Der kommer nogen ud  
       Og giver en beregning på besparelser og hvad det vil koste. For vi vil spare på vand, da der ikke ligger  
       2.000 liter vand og rørene vil blive isoleret. Men vi vil også spare på varmen på grund af varmvandsveks  
       leren. I dag er der risiko for Legio Nella syge, som er giftige spore i vandet og varmen. Beholderen skal i  
       dag tømmes hvert år og der skal sættes en anode i, for at udgå tæring. Der er en plade på beholderen   
       om hvor gammel den er, men den er ikke skiftet i alle de år jeg har været formand. Normalt holder så 
       dan en 14-16 år. Men dette er fremtid. Nu tænker vi baderum, toiletter, gang, personaletoilet og forum  
       samt lille rum. 
                       
Administrationen 

 
       HL – Renovering af baderummene: Håndværkerne starter på mandag eller tirsdag. 

     Gebyr for billard lokalet: 11.520,- er nu blevet til 2.880,- halvårligt. Taksten i år er 10,- grundet fejl og bliver 
     ændret til 20,- næste år. Gebyrer for brug af faciliteter for 2020 er aflyst. 

     Ansøgninger til forbundet 2021: Styrelsen ønsker en fornemmelse af hvor mange lån ansøgninger der kommer i  
     2021.  
     Ingen ansøgninger fra FSKBH: Forbundet 75 år i 2021. Der er lavet et jubilæumsskrift og vi får 8 eksemplarer.  
     Antallet kan ændres op og ned. Vi tager de 8.  
     Covid-19: Hallen lukkede i går den 9. december og er ind til videre lukket til den 3. januar.  
     Vi har 3 klubber der har lejet banerne som bruges til FSKBH holdturnering, de ønsker pengene retur tilsammen    
     ca. 3.300. de er ok. 
     Faste brugere har fået at vide at vi betragter det som force majeure.  
     Kontingentberegning: Ved at droppe gruppe 2 og 3 vil vi miste 10.800,- 
     Så bliver Mette rundt 40 år + det løse 

 
     MJ – Haft en godt møde med Rikke Line og Copenhill om et fællesløb. Hjemmesiden er også godt i gang, der  
     mangler kun 3 udvalg at blive færdiggjort. 
      
 
6.   Eventuelt 
               
      Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 11. februar kl. 17.30,   

      Evt. Nytårskur - holder vi fast i datoen eller finder en ny? 
      Kender nogle et godt sted til en ny skærm til IPad? 
       
      
 
 
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

