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Forretningsudvalgsmøde den 11.03.2021, kl. 16.00 på FSKBH-kontoret. 
 

Bestyrelsesmødet 11.03.21, aflyses grundet Corona, og i stedet afhol-

des et forretningsudvalgsmøde. 
 

Deltagere: Jeanette Thornberg (JT), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lind-
strøm (PL) og Henrik Lindby (HL). 
 

Punkter der blev gennemgået på mødet: 
 

1. Forbundets formandsmøde den 17. april 2021. 
2. Økonomi – tilbagebetalinger. 
3. Kompensation fra forbundet – hvad er status? 

4. 3-bold i regionen - rundspørge i bestyrelsen inden regionsmøde 
den 22. marts 2021. 

5. Henvendelse fra Petanque vedr. elektronisk tilmelding. 
6. Repræsentantskabsmøde den 27. april 2021. 
7. Ole har opsagt sin stilling til 31. marts. 2021. 

8. Refusion – hvad med afdelingerne. 
9. Ny aftale på printer/kopimaskine. 

10. Forsikring – tagplader, hvad gør vi. 
11. Mail fra Ole Juul, DFDS. 
12. Status på renovering af baderum. 

13. Pressemeddelelse om renovering af baderum. 
  

 
Ad 1 
GN deltager, HL tilmelder. JT er tilmeldt gennem styrelsen. 

JT oplyste, at Region Hovedstaden mødes i Glostrup og deltage derfra.  
 

Ad 2 
Der er ikke foretaget tilbagebetalinger for baneleje af badmintonbanerne end-
nu, og der er heller ikke skrevet til dem endnu. Vil gerne være sikker på der 

kommer penge fra forbundet. 
 

Ad 3 
HL har talt med Jan Knudsen fra forbundet og sendt kontrakt og oversigt på 
hvad vi mister pr. måned. HL har søgt i dag. 

 
Ad 4 

I anledning af forbundets 75-års jubilæum afholdes der 3-bold (hjørnefodbold, 
floorball og høvdingebold) stævne i regionerne i maj og november. God ide som 

FSKBH støtter op omkring. JT og GN er klar til at hjælpe og håber andre også 
vil hjælpe 
 

Ad 5 
De tilstedeværende var enige om online opkrævning med dankort betaling. Det-

te var en del af økonomigruppens anbefalinger tilbage i 2015. 
Kontoret har meldt dette ud til udvalgene i 2019. 
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Mette kontakter løbene udvalgene når indbydelserne til turneringer-
ne/stævnerne kommer. 

 
Ad 6 
JT inviterer Mette Mandrup til mødet og rundvisning på kontoret inden rep. 

Mødet.  
JT Har spurgt Jens Bolt om han vil være dirigent. Det har Jens sagt ja til. 

Kontingent for 2022 foreslås uændret. 
På valg er til bestyrelsen er: Gitte, Palle, Mari-Ann og Kim.  
På valg til revision er: Per, og Poul som revisorsuppleant. 

Det har ikke været muligt at holde enkeltmedlemsmødet i februar, grundet for-
samlingsforbud på max. 5 personer. 

 
Ad 7 
Ole har en hjælper, Sylvester, som er tømmerlærling. HL spørger om han er 

interesseret og om det er muligt ved siden af sit job. Ellers kontakter HL ar-
bejdsformidlingen. 

 
Ad 8 
Menes ikke at være relevant. HL skal dog søge for tabt baneleje i forbindelse 

med badminton ikke får afholdt deres turnering i hallen. 
 

Ad 9 
Ok, da den tilbydes til eksisterende pris. 
 

Ad 10 
Det er ikke muligt at skifte de 2 plader over vinduerne, der er i stykker. Det 

regner pt. ikke ind, og da taget skal renoveres inden for nogle år, forslå det at 
der sættes mørkt sejl, inde i hallen for at dæmpe lyset. HL spørger Mari-Ann, 

hvad hum synes.  
 
Ad 11 

Ole Juul, DFDS har efter spurgt en oversigt hos Dansk Firmaidræt for hvordan 
man starter en klub og senere bliver medlem. 

Det er en god ide, og Rikke Line kigger på det. 
Vi kan linke til forbundet og desuden skal der også stå noget om folkeoplysende 
foreninger på forbundets hjemmeside. 

 
Ad 12 

Mari-Ann og HL har haft byggemøde i morgens kl. 8.00. Der er kommet 2 ting 
ekstra der skal laves. Mureren skal pudse vægen op ved trappen og der skal 
mere isolering og nye lister omkring vinduerne. I alt lige under 6.500,- inkl 

moms. Det 2 ting blev godkendt. 
Modtaget Aconto regning på 625.000,- inkl moms. Ok at den betales. 

Mari-Ann påpegede på byggemødet, at nu var tidsplanen rykket 2 gange, så 
de skal være færdig med arbejdet den 5. april. 
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Ad 13 
Det vil først være muligt at lave pressemeddelelsen, når vi kender tidspunktet 

for hvornår arbejdet er slut og hvornår hallen kan genåbne i forhold til COVID-
19 restriktioner.  
 

 
Referent: HL 


