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Forretningsudvalgsmøde den 11.02.2021, kl. 16.00 på FSKBH-kontoret. 
 

Deltagere: Jeanette Thornberg (JT), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lind-

strøm (PL) og Henrik Lindby (HL). 
 

Bestyrelsesmødet 11.02.21, aflyses grundet Corona, og i stedet afhol-
des et forretningsudvalgsmøde. 
 

Punkter der blev gennemgået på mødet: 
 

 Evt. tilbagebetaling af leje til kontrakthaverne af badmintonba-
ner. 

 Afholdelse af mænds- og kvinders motionsdag. 

 Coronahjælp fra Forbundet. 
 Regnskab. 

 Kompensation fra forbundet. 
 Andre punkter. 

  
Evt. tilbagebetaling af leje til kontrakthaverne af badmintonbaner 

Henvendelse fra en kontrakthaver af badmintonbane, som mener vi ikke kan 

bruge force majeure, som grundlag for at opkræve betaling for banerne, da han 
mener at der er tale om en almindelig “købsaftale”, hvor der betales for at spil-
le. 

- Der står ikke noget om force majeure i kontrakten. 
- Der skal fremover indføres afsnit om force majeure og pandemi i kon-

trakter og handelsbetingelser, ved tilmeldinger mm.                
HL kontakter forbundet (Jan Knudsen) om udarbejdelse til ordlyden i 
fremtidige kontrakter. PL vil gerne være sparringspartner på denne del. 

- Det forventelige tab på badminton kontrakterne er 40.000,- pr. Måned. 
Fra 1 januar og frem til hallen kan åbnes igen, skal der betales penge re-

tur til kontrakthaverne. Tilbagebetalingen sker umiddelbart efter åbnin-
gen af hallen, og der sendes mail ud til kontakthaverne om dette og om, 
at der er nyrenoveret baderum med gulvvarme, når de kan spille igen. 

 
Afholdelse af mænds- og kvinders motionsdag 

Der var enighed om at afholde motionsdag både for kvinder og mænd, hvis re-
striktionerne tillader det. Aktiviteterne skal påregnes at foregår udendørs. 
JT Kontakter GN, Mari-Ann og Mette planlægning og afholdelse af motions-

dagene.   
 
Coronahjælp fra Forbundet 

HL oplyste, at FSKBH har modtaget 25.000,- i Corona hjælp fra Forbundet til 
synlighed, info-materialer og uddannelse af digital marketing manager. 

 
Regnskab 

PL havde lavet notat for regnskab 2020, som fremlægges på bestyrelsesmødet 
den 11/3, og som bliver brugt til beretning og fremlæggelse på repræsentant-
skabsmødet. 

Åres resultat bliver er overskud på 277.236,- Det gode resultatskyldes specielt 
tennis udlejning. 
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Det er ikke muligt at lave en direkte sammenligning med tidligere årsregnska-
ber, da der grundet fusionen med kfiu-hallen er kommet en del nye poster. 

PL vil gerne tilføje en udvikling i antallet af klubber og enkeltmedlemmer fra 
2018 til 2020. HL laver en sådan. 
 

Kompensation fra forbundet 
HL skal kontakte forbundet for at høre om muligheden for at få dækket tabet 

på 40.000,- pr. Måned for badmintonkontrakterne. 
 
Har efterfølgende tænkt på om vi ikke også skal søge om tab for løs udlejning 

af badminton. Sidste år var der en indtægt på 170.000,- , så det er omkring 
18.000,- her i vintermånederne hvor det er højsæson.  

 
Andre punkter 
Der udsendes og inviteres som vanligt til repræsentantskabsmødet den 27. 

april, dog med forbehold for afholdelse hvis der stadig er restriktioner. 
 

Formandsmødet i forbundet den 17. april bliver i år afholdt digitalt. 
 
Revisionsprotokol for 3. kvartal 2020 underskrevet og fremlægges på bestyrel-

sesmøde den 11. marts. Revisionsmøde 16/2 forsøges flyttet, da håndværkerne 
lægger fliser i indgangspartiet i den periode.  

 
Mari-Ann og HL har haft 2. byggemøde med HRH tirsdag den 9. februar. 

 Der er flere klinker i gangen der har hulrum under sig specielt ved ind-

gangspartiet. Pris for at tage eksisterende klinker op. 18.500,- + moms 
 Der er forskel på gulvhøjden i omklædningsrummene. Der er også mel-

lemrum fra gulv til dørkarm i dameomklædning. Pris for ny dørkarm, fod-
paneler og gerigter 6.050,- + moms 

 Bøjning/rør fra afløbet i køkkenvasken, som går til dameomklædning er 
meget rustent. Pris 4.850,- + moms. 

Med Mari-Ann på telefonen blev det besluttet at sige ja tak til nye karme, fod-

paneler og gerigter, og udskift af rustent afløb fra køkken.  
Det blev besluttet ikke at tage gulvet op i indgangspartiet, da muren mente det 

ikke havde den store betydning. 
 
HL inviter fodboldudvalget til bestyrelsesmøde møde 11/3. 

 
Referent: HL 


