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Beretning 2020 

 

Indledning 

2020 har på mange måder været et specielt år ikke bare for Firmaidræt StorKø-
benhavn men for hele Danmarks foreningsliv – og dette skyldes naturligvis COVID-
19. 

 

Det var året, hvor mange af vores aktiviteter måtte lide under nedlukninger, restrik-
tioner og forsamlingsforbud. Flere af vores udvalg har brugt megen energi på at 
ændre programmer, udsætte og aflyse kampe, opstarte aktiviteten kort – kun for at 
blive lukket ned igen. Vi har ikke kunne gøre noget – og det har været et svært år at 
manøvrere i. 

 

Det betød også, at vores repræsentantskabsmøde den 28. april 2020 blev aflyst og 
afholdt den 8. oktober 2020 i stedet for. Det var dejligt at se så mange deltagere – 
og behovet for at komme lidt ud, var helt sikkert medvirkende.  

 

Om vi får afholdt vores repræsentantskabsmøde den 27. april 2021 er endnu uvist, 
men under alle omstændigheder skal I have beretningen til gennemlæsning.  

 
I det forløbne år har bestyrelsen set således ud: Jeanette Thornberg (formand), Gitte Niel-
sen (næstformand), Palle Lindstrøm (økonomiansvarlig) samt bestyrelsesmedlemmerne 
Kim Christiansen, John Vinding Petersen, Michael Kofoed og Mari-Ann Egeskov Madsen.  
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, som primært har omhandlet COVID-19 nedlukning og 
restriktioner. Vi har ikke inviteret udvalg i 2020, men opstarter dette igen, så snart vi får en 
mere normal hverdag – og åbning af aktiviteter. Det er dog stadig sådan, at hvis et udvalg 
har et ønske om møde med bestyrelsen, så skal I endelig bare kontakte os. 
 
I 2021 vil vi forhåbentlig kunne gennemføre Bike & Run Stafetten, Mænds Motionsdag og 
Kvindernes Motionsdag – samt få alle vores aktiviteter i gang igen, så vi kan dyrke sam-
menholdet sammen – og ikke hver for sig. 
 
 
 
2021 bliver et vigtigt år, hvor vi skal have ”kick startet” foreningen. Alt for mange gik i hi 
under COVID-19 – nu er vaccinen der og samtidig har vi en forhåbning om, at restriktio-
nerne langsomt lempes.  
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Dansk Firmaidrætsforbund  

Firmaidræt StorKøbenhavn hører naturligvis fortsat til under Dansk Firmaidrætsfor-
bund – i daglig tale kaldet Firmaidrætten.  
 
Medlemstallet for 2020 i Dansk Firmaidrætsforbund var 343.440, hvilket er en ned-
gang på 42.402 medlemmer.  
 
Forbundet fik ny generalsekretær – Mette Mandrup - i januar, da Jan Steffensen gik 
på pension. Mette får selv mulighed for at introducere sig til vores repræsentant-
skabsmøde, hvor vi glæder os til at byde hende velkommen. 
 
Dansk Firmaidrætsforbund arbejder stadig efter den nye strategi 2022 – ”Et sjovere 
Danmark i bevægelse”, hvor fokus vil være på ”to indsatsområder og et magisk po-
tentiale” – nemlig en styrkelse af den lokale firmaidræt samt kollegamotion på flere 
arbejdspladser. Derimellem ligger det magiske potentiale, som er nye former for 
relationer, samarbejder og partnerskaber. Ingen tvivl om, at strategien får stor be-
tydning for foreningen, og bestyrelsen vil derfor kigge nøje på vores muligheder.  
 

FSKBH har stadig repræsentanter i Dansk Firmaidrætsforbund. Jeanette Thornberg 
er medlem af Styrelsen, Helle Gram Quist formand for kollegamotionsudvalget 
samt Bodil Kjærgaard medlem af kommunikationsudvalget. 

 

 

Medlemsstatistik  

Dansk Firmaidrætsforbund indførte sidste år, som en del af deres strategi at regi-
strere kollegamotion. Kollegamotion er alle de aktiviteter, bevægelse og motion, 
som laves sammen med kollegaerne. Det kan være fællesmotion en fast ugedag, 
pause aktiviteter med kollegaerne, deltagelse i løb og motionskampagner. Klubber-
ne er desværre ikke så gode til at registrere kollegamotion. Det betyder mindre til-
skud til FSKBH, og derved kan klubberne komme til at betale mere i fx kontingent. 
 
Klubindberetningerne pr. 1. januar 2021 viste et samlet aktivitetsmedlemstal på 
56.970 mod 73.454 sidste år, og medlemsklubber fordelt på 252 medlemsklubber, 
hvilket betyder, at vi i 2020 har haft en fald på ca.16.500 aktivitetsmedlemmer og 
en nedgang på 31 klubber. Jo, Corona har ramt FSKBH. En stor faktor i faldet for 
medlemstallet, skyldes også at DHL-stafetten ikke er med i år. 
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Økonomi 

Regnskab 2020 
  
Det samlede driftsresultat udviser et overskud på i alt 277.236 kr.  

 

Årets regnskabsresultat er i væsentlig grad præget af de restriktioner, som er gennemført 

som en del af bekæmpelse af Covid19-pandemien.  

Det samlede resultat er præget af væsentligt reducerede indtægter i aktivitetskontingenter 

som følge af hel eller delvis nedlukning af aktiviteterne. Udgifterne har på samme måde væ-

ret reducerede, hvilket har betydet, at det samlede regnskabsresultat resulterer i et overskud. 

 

Imidlertid betyder det faldende aktivitetsniveau en usikkerhed om  indtægt fra DFIF-tilskud i 

2021 og fremover, idet den samlede pulje, der fordeles mellem foreningerne i forhold til 

aktivitet forventes uændret.   

 

Antal aktivitetsmedlemmer pr. år 

2018 2019 2020

Aktivitetsmedlemmer 61.573 73.454 56.970  
 

De indberettede tal for 2019 indeholder som noget ekstraordinært også deltagelse i DHL-

stafetten, hvilket ikke gør sig gældende for øvrige år. 

 

Årets regnskabsresultat i hovedposter kan specificeres således: 

 

Konto Afdeling 2018 2019 2020

Kontor 132.967 133.872 0

FSKBH-anlæg 0 -261.563 -352.963

Administration og bestyrelse -94.548 -51.727 142.987

Sum idrætsafdelinger -58.430 -82.656 -57.585

Renter -25.885 -47.061 -9.675

Ekstraordinære indtægter 0 0 0

Resultatopgørelse i alt -45.896 -309.135 -277.236

Regnskab - nettoudgifter (hele kr.)

 
 

Ovenstående regnskabstal for 2018 er alene regnskab for FSKBH. Fra og med 2019 er talle-

ne inklusive driftsresultatet for den tidligere KFIU-hal. 

 

For posterne -  

 Kontor,  

 FSKBH-anlæg og  

 Administration og bestyrelse 
er en direkte sammenligning af årsresultaterne ikke mulig, da der til og med 2019 er foreta-

get en række interne betalinger  mellem FSKBH og KFIU-hallen (nu FSKBH-anlæg). Fra 
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regnskab 2020 er disse mellemregninger udeladt, da regnskaberne er sammenlagt i en ny og 

fælles kontoplan. 

FSKBH-anlæg 
Under posten FSKBH-anlæg registreres alle udgifter og indtægter vedrørende idrætshallen, 

tennisbanerne og parkeringsarealet. Resultatet af årets drift er et overskud på 352.963,30 kr. 

 

Regnskabet for 2020 er påvirket af restriktionerne som følge af Covid-19. Således er indtæg-

ter vedrørende udlejning af hallen ca.75.000 kr. lavere end i 2019, hvorimod indtægter for 

udlejning af tennisbaner er forøget med ca. 107.000 kr.  

 

Resultatet på de enkelte konti vises efterfølgende med sammenlignende poster for 2019. En 

direkte sammenligning af det samlede resultat er ikke mulig, da der som før nævnt er foreta-

get interne mellemregninger i 2019, hvorfor der ikke i opgørelsen fremkommer sammentæl-

linger for dette år. 

 



 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund samt De Danske Skytteforeninger 
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk  

 

Konto 2019 2020

Indtægter

Lejeindtægt badminton - kontrakt 2010 -432.376,25

Lejeindtægt FSKBH badminton 2011 -46.235,00

Lejeindtægt FSKBH øvrige 2012 -2.400,00

Lejeindtægt badminton - løs udlejn. 2013 -169.354,95

Lejeindtægt badminton i alt -727.061,46 -650.366,20

Lejeindtægt FSKBH Tennis 2020 -29.700,00

Lejeindtægt tennis - medlemmer 2021 -230.250,00

Lejeindtægt tennis - løs udlejning 2022 -42.535,62

Lejeindtægt tennis i alt -194.972,25 -302.485,62

Parkering 2030 -20.184,50 -19.781,50

Kiosksalg 2050 -52.226,33 -34.131,50

Varelagerforskydning 2058 -5.056,10

Indtægter I alt -1.011.820,92

Udgifter

Husleje 2110

El 2120 115.877,61 22.775,32

Ejendomsskat og renovation 2121 118.603,00 124.147,41

Varme 2122 incl. Kt. 2120 75.228,02

Vand 2130 38.156,70 -2.171,56

Grundejerforening 2135 46.697,29 46.921,58

Forsikring 2150 23.368,80 27.745,28

Drift og vedligehold - tennisbaner 2155 37.278,65 31.935,00

Drift og vedligehold - parkering 2156 1.806,60

Alarm 2165 41.090,88 44.909,14

Rengøring 2170 30.852,82 8.520,82

Kørsel 2175 284,20

Småanskaffelser 2180 1.646,57 758,11

Nyanskaffelser 2190 13.123,86 400,00

Reparation og vedligeholdelse 2200 29.639,49 0,00

Varekøb 2210 26.551,00

Parkeringskompagniet 2220 1.451,25 1.185,00

Løbende indvendig bygningsvedligeh. 2230 11.442,39

Reparationer indvendig bygning 2231 0,00

Anskaffelser indvendig bygning 2232 0,00

Løbende udvendig bygningsvedligeh. 2240 1.646,55

Reparationer udvendig bygningvedl. 2241 0,00

Anskaffelser udvendig bygningsvedl. 2242 259,85

Hensættelser 2285 50.000,00 50.000,00

Løn servicemedarbejder 2310 157.822,04 184.512,90

I alt udgifter 658.857,61

FSKBH-anlæg (hele 1.000 kr.)

 
 

 

Noter: 

 

Konto 2030 Parkering - indeholder indtægter for udlejning af parkeringspladser til beboere i 

nabolaget. Udgifter til vedligeholdelse af parkeringsareal samt parkeringsselskab bogføres på 

konto 2156 og 2220. 

 

Konto 2120 El - viser i 2019-regnskabet en udgift på 115.877,61 kr. hvilket er inklusive ud-

gifter til varme. Udgifterne er fra regnskab 2020 delt på henholdsvis konto 2120 og 2122. De 

samlede udgifter til el og varme er i 2020 ca. 18.000 kr. lavere end i 2019, hvilket tilskrives 

nedlukning af hal og baderum på grund af Covid-19. 
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Konto 2130 Vand - viser i regnskab 2020 en indtægt, hvilket skyldes afregning af for meget 

indbetalt a conto vedrørende vandafgift og vandafledningsafgift. Det reducerede vandforbrug 

tilskrives ligeledes nedlukning på grund af Covid-19. 

 

Konto 2170 Rengøring - viser et fald i udgifterne på ca. 22.000 kr. i forhold til 2019. Årsa-

gen hertil er, at der i 2 måneder i 2019 blev anvendt fremmed rengøringsfirma. På denne 

konto bogføres udgifter til rengøringsartikler og -redskaber, og på grund af nedlukning i sto-

re dele af året er udgiften lavere end forventet. 

 

Konto 2210 Varekøb - dækker udgifter til indkøb af øl, vand og badmintonbolde til videre-

salg. De tilsvarende indtægter findes på konti 2050 og 2058. Såvel udgifter som indtægter 

har tidligere været registreret som en del af FSKBHs regnskab under posten "Kontor". 

 

Konto 2230 Løbende indvendig bygningsvedligeholdelse - er i regnskab 2020 udskilt fra 

tidligere én fælles konto for vedligeholdelse (konto 2200). Udgiften dækker afkalkning og 

vedligeholdelse af varmtvandsbeholder. 

 

Konto 2310 Løn servicemedarbejder - er i 2020-regnskabet ca. 27.000 kr. højere end tilsva-

rende post i 2019, hvilket skyldes nye regler for feriepenge, der ikke har været indregnet i 

budgettet, samt at der i 2019 blev anvendt rengøringsselskab i to måneder. Udgiften hertil er 

bogført under posten "Rengøring". 

 

 

 

Lejeindtægterne for baner er påvir-

ket af Covid19-restiktionerne, idet 

indendørs aktiviteter har været af-

lyst i en længere periode. Derimod 

er indtægten for udlejning af uden-

dørs tennisbaner vokset.
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Medlemsudviklingen 
Der har de seneste år været en tilbagegang i antallet af firmamedlemmer. Modsat har der 
været en tendens til en svag stigning i antallet af enkeltmedlemmer. 
 

 
Enkeltmedlemmernes antal er i 
vækst, hvilket skønnes at være 
resultatet af en række tiltag, der 
specifikt retter sig mod enkeltper-
soner, for eksempel tennis, yoga 
og lignende. 
Det årlige kontingent for enkelt-
medlemmer er 100 kr. 
 
 
 
 

 
 
Kontingentgruppe 1 omfatter 
klubber, der deltager i op til 3 akti-
viteter.  
Det årlige kontingent for denne 
gruppe er 600 kr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontingentgruppe 2 omfatter 
klubber, der deltager i fra 4 til 6 
aktiviteter. 
Det årlige kontingent for denne 
gruppe er 1.200 kr. 
 
Kontingentgruppe 3 omfatter 
klubber,  der deltager i 7 eller flere 
aktiviteter. 
Det årlige kontingent for denne 
gruppe er 1.800 kr. 
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Administration og bestyrelse 
 

Under posten "Administration og bestyrelse" registreres foreningens fællesudgifter og -

indtægter, som for eksempel kontorhold, grundkontingenter, tilskud fra DFIF og øvrige ud-

gifter og indtægter, der ikke kan henføres til en enkelt aktivitet. Posten udviser et underskud 

på i alt 142.986,84 kr. 

 

Hovedposterne udviser følgende: 

 

2018 2019 2020

Kontingent 189 184 164

DFIF 702 694 702

Adm.bidrag 98 96 65

Øvrige indtægter 186 217 85

Kontor 52 52 0

Indtægter i alt 1.227 1.243 1.016

Lønomkostninger 852 871 960

Kontorhold 137 143 155

Møder, kørsel, 

repræsentation mv. 39 45 22

Diverse udgifter 18 10 11

Aktivitetsudgifter 34 70 11

Kontor 185 186 0

Udgifter i alt 1.265 1.325 1.159  
 

Noter: 

Medlemskontingenterne er i 2020 reduceret med ca. 20.000 kr. i forhold til 2019, hvilket 

svarer til ca. 11%. En væsentlig årsag til dette fald skønnes at være manglende tilbud på 

grund af Covid-19 restriktioner. Der er fra DFIFs hjælpepakke er der modtaget 32.000 kr., 

der blandt andet dækker det konstaterede tab på kontingenter. 

 

Administrationsbidrag er i regnskabet faldet med 31.000 kr., svarende til 32%. Posten be-

regnes med 5% af udvalgenes stævneindtægter. Da disse er faldet som følge af Covid-19, 

giver det et lavere bidrag til dækning af fællesudgifterne. 

 

Øvrige indtægter indeholder kontorhjælpstilskud fra DFIF, tilskud fra hjælpepakke for tab af 

kontingent, gebyr for indberetninger samt opkrævningsgebyr. Når de bogførte indtægter er 

væsentligt mindre end i 2019 skyldes det, at der tidligere blev bogført indtægt for admini-

stration af KFIU-hallen samt engangsindtægter fra events m.v. 

 

Konto for "Kontor" har i tidligere regnskaber indeholdt indtægter og udgifter til salg af øl, 

vand og fjerbolde. Endvidere har der på udgiftssiden været bogført mellemregninger med 

KFIU-hallen for leje af kontorfaciliteter, el og varme. Disse poster er fra 2020 indarbejdet i 

den nye kontoplan for FSKBH-anlæg.  
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Lønomkostningerne er i 2020 forøget med ca. 90.000 kr., hvilket skyldes nye regler for fe-

riepenge, hvilket ikke har været budgetlagt. 

 

Kontorholdsudgifter er i 2020 afholdt med ca. 12.000 kr. mere end året før. Væksten skyldes 

primært indarbejdelse af kontorholdsudgifter fra den tidligere KFIU-hal. 

 

 

Lønomkostningerne udgør i 2020 

84% af de samlede udgifter til 

administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renter og udbytter – indtægt 9.675,00 kr. (Budget  0 kr.)  

 

Idrætsafdelingerne 
 

Idrætsafdelinger under ét - resulterer i 2020 et overskud på 57.584,53 kr. mod et budgette-

ret overskud på 6.429 kr.  

 

Restriktioner som følge af 

Covid-19 har i stor ud-

strækning påvirket de en-

kelte udvalg, der løbende 

har måttet tilpasse aktivite-

terne efter de til enhver tid 

gældende regler.  Disse 

indskrænkninger har med-

ført et fald i stævneindtæg-

terne på ca. 625.000 kr. i 

forhold til året 2019. Re-

duktionen svarer til ca. 

33%. 

 

De svigtende aktiviteter og stævneindtægter har dog langt overvejende været opvejet af fær-

re udgifter til for eksempel dommer, præmier og lignende. Dog har der for nogle udvalg væ-
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ret tale om uforudsete udfordringer, der har betydet, at de aflægger et regnskab, der udviser 

et underskud. Flere udvalg har på grund af de særligt vanskelige vilkår i 2020 ansøgt om  

 

 

godkendelse af underskud, hvilket bestyrelsen har godkendt på grund af forholdene med 

Covid-19.  

 

Bike & Run, der af bestyrelsen er besluttet som en PR-aktivitet, har desværre været aflyst på 

grund af forsamlingsforbud. Det er håbet, at aktiviteten kan genoptages i 2021.  

 

Yoga er en ny aktivitet, hvortil der ligeledes er taget stilling til et underskud i en startfase. 

 

Bestyrelse og udvalg har i regnskabsåret ansøgt og modtaget tilskud fra puljer i Dansk Fir-

maidrætsforbund for i alt 14.529,75 kr. Beløbene er i regnskabet fordelt til udvalgene i for-

hold til deres forbrug indenfor formålet  

 

Kickstart af aktiviteter *) 10.000,00 kr.  
Svømmeafd. -håndvægte 2.306,25 kr. 

 

*) Beløbet er anvendt til markedsføring på Facebook og Arbejdspladsernes motionsdag. 

 

 

De enkelte udvalgs regnskabsresultater (negative tal - er overskud): 
Idrætsafdelinger: 2018 2019 2020

Aerobic

10 Atletik

11 Gokart -4.380 -8.620 -5.553

15 Badminton -16.754 -6.236 -4.190

Bike & Run -9.090 3.274 0

25 Billard -16.243 -8.947 -15.101

30 Bordtennis -415 -3.329 954

35 Bowling 10.000 6.605 -18.663

55 Dart -1.554 2.143 0

65 Fodbold (7-mands) 14.051 -50.285 -20.275

Fodbold Nord 297 303 0

115 Håndbold (vinter) -3.922 1.000 1.680

121 Senioridræt 480

135 Lystfiskeri 4.761 -241 -416

Motionsløb -3.861 -765 -94

165 Petanque -2.025 -612 6.946

190 Skydning -220 -6.984 742

200 Squash 0 0

205 Svømning -7.245 -5.757 -4.568

210 Tennis -5.700 -4.519 -328

390 Yoga 3.115 1.800

400 Erhvervsskoler -15.830 -2.800 -1.000

Adventure

Pickleball -300

Firmaidræt Open

I alt idrætsudvalg -58.430 -82.655 -57.584  
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Status: 
 

Foreningens samlede aktiver udgør 6.482.638,01 kr.  

Fratrukket kortfristet gæld på i alt 898.299,63 kr. giver det en egenkapital på 5.584.338,38 

kr. 

 

AKTIVER 31/12-2020 31/12-2019

Varelagre i alt 17.635,67 15.769,38

Værdipapirer i  alt 3.871.969,78 3.806.529,29

Debitorer i  alt 501.189,60 509.768,41

Likvide beholdninger i  alt 2.091.842,96 1.688.623,67

Aktiver i alt 6.482.638,01 6.020.690,75

PASSIVER 31/12-2019

Kortfristet gæld i alt 898.299,63 779.028,86

Egenkapital primo 3.579.212,30

   - Opsparede midler 946.552,55

   - Egenkapital KFIU-hallen 715.897,04

   - Kursregulering 65.440,49

   - Driftsresultat 277.236,00

Egenkapital ultimo 5.584.338,38 5.241.661,89

Passiver i alt 6.482.638,01 6.020.690,75

Regnskab 2020 - Status

 
 

 

 

Under passiver er der registreret hensættelser  således: 

 

 Hensat i året Hensat i alt 

Fodboldudvalget til tilskud ESCG 20.000,00 89.718,31 

Billardudvalget til nye billardborde 5.000,00 20.000,00 

Gocartudvalget til annoncering 0,00 2.000,00 

KFIU-hallen til forbedringer 50.000,00 200.000,00 
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Bike & Run Stafetten  

FSKBH afholdt desværre ingen stafet grundet COVID-19. 

Vi håber at vende stærk tilbage i juni 2021. 

 

Events 

 

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 pick-

leball 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. Det satser vi på at gøre igen i 2021. 

 

Firmaidræt Open 

I 2020 blev der desværre ikke Firmaidræt Open i Aarhus – igen grundet COVID-19.  

 

Landsdel Øst og Region Hovedstaden 

Strukturen er fastsat i Dansk Firmaidrætsforbunds vedtægter. Der er ikke tillagt be-
slutningskompetencer til de to organer, idet formålet med de to organer først og 
fremmest at give medlemsforeningerne mulighed for sparring, gensidig inspiration 
og erfaringsudveksling. 

Landsdel Øst holder som regel et årligt møde, hvor hver forening har mulighed for 
at deltage med maks. fem personer. I Region Hovedstaden holdes møde efter be-
hov – et til to om året – hvor de tilknyttede firmaidrætsforeninger har en fast repræ-
sentant samt mulighed for at møde med yderligere en person til møderne. FSKBHs 
faste repræsentant i Region Hovedstaden er Gitte Nielsen.  

Fra forbundets side er det Rikke Line Klockars Jensen, som er tilknyttet Landsdel 
Øst og Region Hovedstaden som udviklingskonsulent. Hendes opgave er bl.a. at 
vejlede og hjælpe med udvikling, organisationsopgaver, uddannelse og forholdet til 
offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.  

I år har der kun været afholdt møde via Teams. 

 

European Company Sport Games 

European Company Sport Games (ECSG) afvikles normalt hvert år skiftevis med 
vinterfestival i lige år og sommerfestival i ulige år.  

Sommerfestivalen i 2021, som skulle afholdes i Mannheim er flyttet til 2022. 
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Frivillig fredag  

Vi håbede til det sidste at vi kunne afholde vores arrangement den sidste fredag i 

september, men måtte aflyse grundet COVID-19. 

 

www.fskbh.dk  
 
www.fskbh.dk er Firmaidræt StorKøbenhavns hjemmeside. 
I efteråret 2020 har hjemmesider fået en større opdatering, så den nu også hen-
vender sig til eventuelle nye medlemmer. Sammen med det ugentlige nyhedsbrev 
(se næste afsnit) udgør hjemmesiden FSKBHs primære kommunikationskanal til 
klubberne og deres medlemmer. Samtidig skal hjemmesiden virke som god PR for 
firmaidrætten og dermed være med til at skabe interesse for firmaidrætten og med 
til at skaffe os nye medlemmer.  
 

 

Nyhedsbrev – den ugentlige medlemsinformation  
 
Næsten hver torsdag sendes det ugentlige Nyhedsbrev pr. e-mail til vore medlems-
klubber og andre interesserede. I Nyhedsbrevet informerer vi i kort form om stort og 
småt inden for firmaidrætten. 
I efteråret 2020 fik nyhedsbrevet nyt layout, som gør det meget mere indbydende at 
læse. Nyhedsbrevet er først og fremmest tænkt som en appetitvækker med rele-
vante links til indbydelser, resultater, stillinger mv., hvilket giver os mulighed for  
• På en side – måske to - at give læserne et hurtigt overblik over alle aktuelle em-
ner,  
• Enkel og alligevel fyldig information, der kun fylder få kilobytes (KB),  
• Hurtig videreformidling for vore klubber til deres kontaktpersoner eller alle med-
lemmer. 
Og vi håber selvfølge at modtagerne af nyhedsbrevet deler det med deres kollega-
er. 
 

 

FSKBHs kontor og administration  
 
Siden etableringen af FSKBH i 2010 har vores administration haft hjemsted i KFIU-
Hallen. Pr. 1/7 – 2019 Fusionere FSKBH med foreningen KFIU med FSKBH som 
den fortsættende forening.  
Til servicering af vore medlemsklubber og idrætsafdelinger har FSKBH ansat med-
arbejdere i administrationen. I forbindelse med fusionen med Foreningen KFIU er 
servicemedarbejderen overgået til FSKBH. 
Der er derfor nu fire ansatte, hvoraf den en er fuldtidsansat og de 3 andre har mel-
lem 12 og 21 timer om ugen. 
 

http://www.fskbh.dk/
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FSKBH-anlægget/KFIU Hallen i Valby  
 
I 2020 var det planlagt at omklædningsrummene skulle renoveres i sommerferien. 
Det blev så først i december, at håndværkerne kom i gang med renovering, men så 
var det også under Corona nedlukning, hvor brugerne alligevel ikke måtte være i 
hallen. Udover omklædnings- og baderummene er det også besluttet at renovere 
indgangspartiet nu håndværkerne alligevel var i gang.  
Udlejningen i 2020 har selvfølgelig været påvirket af Corona. 
For badmintonudlejningens vedkommende, så er hallen blevet lukket 2 gang i løbet 
at året pga. restriktioner. Første gang var den 11. marts hvor hele Danmark lukkede 
ned, og anden gang var den 9. december, hvor 2. bølgen af epidemien kom. 
For tennisbaner, hvor restriktionerne ikke var så slemme, da det er udendørs idræt 
og med god afstand, så har der været et kæmpe boom i antallet af medlemmer. 
Det er steget fra 280 til 460 og skyldes nok i høj grad, at tennis var noget af den 
eneste idræt der måtte dyrkes. Tennisbanerne og badmintonbanerne udlejes også 
gennem en online portal og sammen med de mange medlemmer i tennis, så har 
banerne være en væsentlig faktor til årets overskud.  
Både medlemsklubber, enkeltmedlemmer og andre, der er interesseret i at leje 
badminton- eller tennisbaner på idrætsanlægget i Valby, er meget velkomne til at 
kontakte FSKBHs kontor for at få nærmere oplysninger om mulighederne. 

 

Københavns Kommunes idrætsfaciliteter 

En meget stor del af vores aktiviteter afvikles i Københavns Kommunes idrætsfacili-
teter (fodboldbaner, idrætshaller, svømmehaller, petanquebaner mv.). De faciliteter, 
som vores afdelinger får stillet til rådighed, er i det store hele tilfredsstillende.  

Som alle ved indførte kommunen gebyr for brug af faciliteter. Der gik meget lang tid 
førend vi modtog denne, men primo oktober fik vi den første opkrævning gældende 
for 2019. 
 
Efterfølgende har vi fået besked om, at i 2020 er vi fritaget for gebyr grundet 
COVID-19. 
 
 

Idrætsforum København 

Idrætsforum København arbejder politisk for at sikre de bedste betingelser og ud-

viklingsmuligheder for den organiserede idræt i København, og er et samlet talerør 

til Københavns Kommune. Derudover indbyder Idrætsforum København ligeledes til 

konferencer, debat med kulturpolitikere samt temamøder. 

 
FSKBH har deltaget ved Dialog- og netværksmøder med foreninger i Københavns 
Kommune. På mødet i september deltog også Kultur- og Fritidsborgmester Franci-
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ska Rosenkilde, som informerede om Folkeoplysningsudvalgets arbejde under co-
rona krisen samt dens betydning for foreningsidrætten. Mange foreninger har store  
 
udfordringer, og på den baggrund er det besluttet, at tilskuddene forbliver de sam-
me i 2021 uagtet deres nedgang i medlemmer. Derudover blev der nedsat en ar-
bejdsgruppe som skulle se på, hvordan vi får foreningsidrætten på dagsordenen 
frem mod kommunalvalget i 2021.  
 
FSKBH er altid inviteret til disse arrangementer, og vi er naturligvis repræsenteret. 
 

 

Afslutning  

Dette var en gennemgang af, hvad bestyrelsen har valgt at berette om på det over-
ordnede plan fra den forgangne sæson.  

Helt som vi plejer har vi placeret afsnittet med beretninger fra vores idrætsafdelin-
ger som et appendiks til beretningen, så fortsæt endelig læsningen. 

 

Specielt i dette corona år hvor mange ting blev anderledes skal der lyde en kæmpe 
tak til alle jer, som i det forløbne år har ydet en frivillig arbejdsindsats til gavn og 
glæde for Firmaidræt StorKøbenhavn. Uanset om jeres indsats er ydet som leder i 
en af vores klubber, udvalgsmedlem i en vores idrætsaktiviteter eller som hjælper 
ved vores arrangementer, er den af uvurderlig betydning for FSKBHs fortsatte eksi-
stens. Det er ikke mindst jeres fortjeneste, at Firmaidræt StorKøbenhavn er og fort-
sat vil være en spændende idrætsforening. 

Valby, den 10. april 2021 

Jeanette Thornberg  

Formand 
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Idrætsafdelingerne 

Som nævnt i punktet afslutning, er der selvfølgelig også i den skriftlige beretning en 
kort orientering fra vores afdelinger om deres idrætsaktiviteter i det forløbne år, idet 
idræt er og bliver vores kerneaktivitet.  

 

Bordtennis 

Bordtennissæsonen startede op i oktober måned med vores succesfulde Åbnings-
stævne i Amagerhallen. På det tidspunkt var forsamlingsforbuddet 50 personer. Så 
med sprit på bordene, kunne vi forsat afvikle vores succesfulde stævne med fælles-
frokost, pakket særskilt til hver og en, så vi kunne holde afstand, men stadigvæk 
spise frokost sammen. Vi nåede på lykkelig vis efterfølgende næsten at afvikle en 
halvsæson. Med minimalt kampe tilbage, blev vi lukket ned d. 8.dec. Vi er rigtig 
glade for at vi trods alt nåede at spille næsten halvdelen af vores kampe.  
 
Corona har lige nu gjort at vi ikke har fået spillet vores sæson færdig, ikke fået af-
viklet de stævner vi gerne ville og ikke igangsat vores kursus omkring fremtidig 
hvervning.   
Vores udfordringer lige nu er hvordan vi skal tackle hvis klubberne ønsker betaling 
for holdturnering retur, da det ikke er penge vi har. Det er også hvordan og hvornår 
vi kan afvikle vores årsmøde. Skal vi helt aflyse det i år og blot lade valg være valg, 
idet at hvis vi ikke skal dele pokaler ud og vi ikke skal spise sammen. Da der kun er 
valg på dagsorden, så er det højt sandsynligt ikke vigtigere end at vi kan springe 1 
periode over. Og hvad kan vi forvente på den anden side af sommeren. Kommer vi 
normalt gang igen til efteråret, får vi alle vores hold med igen og har alle hold deres 
haller til rådighed, eller er der restriktioner. Det er spørgsmål og meget lidt vi alle 
ved ret meget om.    
 
I udvalget/Bestyrelsen har vi ikke holdt møder, men kun skrevet/ringet sammen. Vi 
er i den situation, at Johnnys kone er i corona risikozone, hvorfor de næsten ikke 
har set nogle mennesker. Mats kører rundt i hjemmeplejen og uddeler medicin til de 
gamle, så han har også holdt sig langt væk. Og begge 2 er oppe i årene, så de skal 
passe på. 
 
Vi håber på at vi her i foråret kan få meget mere at vide omkring åbninger, sådan at 
vi kan få meldt beslutninger ud omkring afslutning holdturnering2020/21 og kontin-
gent, årsmøde eller aflysning, invitation til næste års holdturnering og bestyrelsens 
forventning til den kommende sæson. 
 

Bowling 

 
Vi har i bowling haft nogle udfordringer. Vi kunne ikke afslutte sæsonen 2019/2020, 
da World Cup hallen blev lukket ned midt marts 2020 og den først åbnede op igen i 
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august 2020. Vi fik dog startet på den nye sæson 2020/2021, men igen blev vi luk-
ket ned i december 2020. Vi mangler stadig mellem 5 til 7 kampe ud af 10 pr. hold,  
 
 
 
så vi er lidt spændte på, om vi kan nå at spille denne sæson færdig. Dette kommer 
an på, hvornår World Cup hallen åbner igen. Vi følger hele tiden situationen. 
 
I forbindelse med aflysning af resten af sæsonen 2019/2020 kom vi overens med 
World Cup Hallen om tilbagebetaling af noget baneleje, som blev videresendt til 
klubberne. Hvad der sker med 2021 vides ikke endnu. 
 
Vi i bowlingudvalget har fået de spillede kampe til at køre inden for de restriktioner, 
der har været. Bowlerne har været meget positive over for de tiltag, der har været 
for at overholde disse restriktioner. 
 
På grund af corona har vi heller ikke kunne spille vores venskabskampe med Mal-
mø Korpen som normal skulle være spillet i februar 2020 men var udsat pga. af 
manglende passende dato. Også vores match med Stockholm og Helsinki i juni 
2020 blev aflyst og så endelig vores venskabskamp med Den Fri Bowling Union i 
efteråret 2020 pga. forsamlingsforbuddet. Rigtig kedelig at vi ikke kunne se vores 
venner fra både nær og fjern. Det kan allerede nu oplyses, at matchen mellem ho-
vedstæderne, som skulle være spillet maj 2021, er udskudt til maj/juni 2022.  
 
På grund af de mange aflysninger har vi haft et stort problem med at "bruge" de 
penge, der har været afsat til de aflyste arrangementer med vores venner. Vi har i 
2020 brugt pengene på nye trøjer til det udvalgte hold inkl. udvalget. Desuden fik vi 
lavet et åbningsstævne, hvor vi havde et lavt tilmeldingsgebyr samt flere præmier.  
 
 

Fodbold 

Fodboldafdelingen slap igennem de første måneder af 2020 uden at måtte aflyse 
de sædvanlige indendørsstævner. Men netop som udendørssæsonen stod for dø-
ren, holdene var klar og banerne var kridtet op, ja så ramte nedlukningen også hér. 
De første runder blev udsat, og optimismen lå lige til højrebenet: Vi skulle bare lige 
udsætte de første runder. Efterhånden som de første uger gik, og spillerne i spæn-
ding så frem til at træneren (Mette Frederiksen) skiftede dem ind, så modtog de alle 
beskeden om, at ingen af spillerne skulle se frem til spilletid foreløbigt.  
En ny plan for, hvordan turneringen skulle afvikles blev lavet, og endte med flere 
runder som blev udsat – men på tidspunkt måtte træneren da se spillernes vej? Og 
igen blev spillerne overset og først i begyndelsen af juni kunne de skimte lys i spil-
lertunnelen. Fodboldudvalget halverede turneringen og lavede en pokalturnering i 
form af puljer og efterfølgende 1/8-delsfinaler, som blev afviklet på to uger i slutnin-
gen af juni, og derefter kunne vi tage hul på den halvdel af turneringen som var til-
bage, i august og ift. de andre store forbund, så nåede vi at afvikle vores turnering 
og pokalfinaler inden den næste nedlukning kom. Dog måtte vi efterfølgende des-
værre aflyse både Jule Five-a-side og Julestævnet i hhv. november og december. 
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Motionsløb 

Året 2020 har været præget af Corona epidemien. Der er kun gennemført 11 moti-
onsløb med  gennemsnitlig ca. 10 startende. 
Det er selvfølgelig helt uholdbart. Der skal betydeligt flere deltagere til løbene fra 
medlemsklubberne, der vil støtte op om dette løb. 
I skrivende stund kan vi ikke offentliggøre vinderne af holdkonkurrencerne  eller de 
individuelle bedste årets løbere, da ikke alle resultaterne er registrerede – det be-
klager vi og er i gang med at lede efter de manglende resultater 
Til slut en STOR TAK til de deltagende firmaer/enkeltmedlemmer for interessen for 
at møde trofast frem til løbene. 
Også en stor tak til de frivillige der også møder frem så deltagerne i løbet får en god 
oplevelse. 
 

 

Petanque 

Igen i år har der været stor aktivitet med afholdelse af fastelavnsstævne, holdturne-
ring og mesterskaber i tripler og doubler.  
 

FSKBH  
har indført et nyt system til opkrævning af deltagergebyr, når der skal spilles stæv-
ner. Det blev afprøvet første gang til triple mesterskaberne. Det fik ikke den store 
ros fra klubberne. Der var for mange felter der skulle udfyldes med oplysninger som 
ikke skulle bruges. Det blev bedre til double mesterskaberne. Det nye opkræv-
ningssystem giver lidt ekstra arbejde til de klubber hvor det ikke er den som tilmel-
der der skal betale for deltagelse, fordi opkrævningen skal betales ved tilmelding. 
 

Holdturneringen 2020 
Det lykkedes os i 4. forsøg at få startet en amputeret holdturnering på benene, med 
en start mandag den 8. juni to måneder forsinket.  
Tilslutning til holdturneringen i år var i alt 24 hold – fordelt med 16 3-mandshold og 
8 hold i 6-mandsrækken.  
I 3-mandsrækken blev dette til 8 hold i 1. division og 8 hold i 2. division. Alle kam-
pene blev kampene afviklet som enkeltkampe, i alt 7 kampe pr. hold i 1. division og 
7 kampe pr. hold i 2. division. 
6-mandsrækken med 8 hold blev som sidste år afviklet som enkeltkampe, hvor alle 
mødte hinanden, i alt 7 kampe pr. hold.  
Holdturneringen forløb godt med masser af gode og spændende kampe Klubberne 
har været gode til at finde alternative datoer, til flytning af kampe. 
Den sidste spilledag var den 14. september. Kampene blev afviklet på banerne på 
Jyllingevej 128, og på parkeringspladsen i Espelunden i Rødovre.  
Efter kampene var der sædvanen tro fælles spisning og uddeling af pokaler. Dette 
foregik i år i Rødovrehallens Sportscafe Til denne ”3. halvleg” var der 71 der deltog 
og udvalget glæder sig over opbakningen til fælleshygge og pokaloverrækkelse på 
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trods af Covid-19.  
.  
 
 

 

Mesterskaber for tripler og doubler 
Mesterskaberne afvikles efter det schweiziske stigesystem. 
 
Triple mesterskaberne skulle have været afviklet mandag den 25. maj, men blev 
flyttet til lørdag den 29. august på grund af Cocid-19.  
 
Lørdag den 10. oktober afvikledes mesterskaberne for doubler. Der deltog 24 hold 
fordelt på 10 klubber, men det midlertidige forsamlingsforbud på maks. 50 personer 
betød, at vi var nødt til at sige nej til 8 hold, der gerne ville have deltaget.  
Ved begge mesterskaber har der været god tilslutning fra klubberne, og der skal fra 
udvalget lyde en stor tak til klubberne for denne opbakning til mesterskaberne. 

  

 

Stævner 2020 
Fastelavnsstævnet blev i år afviklet lørdag den 22. februar med 34 tilmeldte fra 7 
klubber. 
 

Julestævne i Stalden i Hvidovre 
Stævnet er aflyst på grund af Covid-19. 
Vi vil bestræbe os på at få det afviklet i 2021. 

 

Andre stævner 2020 
RKS har valgt at aflyse deres stævne i år på grund af Covid-19. 
 

Firmaidræt Open 
I år var mesterskaberne i Firmaidræt Open henlagt til Aarhus fra den 24. maj til den 
26. maj. Det blev aflyst. 
 

  

Banerne i Valby 
Så sker det endelig. Gennem flere år har vi bedt om at få banerne i Valby renove-
ret. Københavns Kommune har bevilget ca. kr. 40.000,00 til at få skiftet de rådne 
planker ud rundt om banen. Vi kan kun håbe på at de har fået udført arbejdet inden 
den nye sæson starter op. 

 
 

Skydning 

Vintersæsonen 2020-21 

Vi nåede at få gennemført vores 15m. turnering 2019-20 inden alt lukkede ned. Der 

var dog alt for få deltagere som gennemførte turneringen. Desværre må vi konsta-

tere, at det nok ikke var grundet COVID-19 der var så få deltagere. De skytter som 

ville deltage var der. Vores mesterskab hvor vi også inviterer andre klubber end 
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FSKBH klubber blev aflyst grundet COVID-19. Ligeledes blev FSKBH 15m. efter-

årsstævne aflyst grundet COVID-19. 

  

 

 

Sommersæsonen 2020 

På forhånd havde vi aflyst 50-200m. turneringen da vi ikke mente, at kunne afholde 

disse turneringer grundet deltager antallet. Det viste sig da også at vi måtte aflyse 

Mesterskaberne på 25-50-200 grundet for få deltagere.  

 

 

Fremtiden  

Vi må erkende at vi er nødt til at indbyde andre klubber end FSKBH for at få delta-

gere nok, så vore stævner kan afholdes. Falder stævne deltagelse blandt vore 

FSKBH foreninger yderligere kan vi overveje at lukke FSKBH skytte afdeling   

 

 

 

Svømning 

 
2020 har i svømmeafdelingen været præget af Coronarestriktionerne ligesom de 
øvrige afdelinger i FSKBH.                                                                     
Vi fik igen lov til at svømme i en kort periode under genåbningen i efteråret. Det var 
dog ikke uden problemer, da der var uenigheder om, hvordan man praktisk skulle 
tilgå selve svømmebassinet. Svømmehallen sagde et, øvrige instanser noget an-
det. Dette blev dog løst ved kontakt til Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommune 
og Dansk Svømmeunion.           
Under den korte oplukning formåede Svømmeafdelingen at afholde årsmødet.                               

 


