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Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 27/05.2021 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm (PL), John V. Petersen (JVP), 
Michael Kofoed (MK) og Henrik Lindby (HL) 
Johnny Børger fra fodboldudvalget deltog under punkt 4.2 
 
Afbud: Mari-Ann E. Madsen (MEM), Kim Christiansen (KC) og Mette Jul (MJ) 
 
JT bød bestyrelsen velkommen. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og GN blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

 
Dagsorden blev godkendt, med nyt punkt 4.3 – DGI, Motion på arbejdspladsen 
 

2. Opfølgning på sidste møde 27.04.2021 

Deltagere til Jubilæums festen er alle udvalg og frivillige. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Dato for foreningsbesøg 

Forslag til datoer: onsdag 9/6 eller tirsdag 15/6, Kl. 17.30 med spisning. 
Efterfølgende er det besluttet, at det bliver onsdag den 9/6. 
 

2. Ny medarbejder, det videre forløb, frist 1. juni. 
Der er pt. kommet 12 ansøgninger 
Der afholdes samtaler i uge 23 (7. – 11. juni) HL + MEM, hvis hun kan. 
Ansættelse den 15. juni eller den 2. august. 

 
3. Tilbud på gardin i hallen. 

Der var indhentet 2 tilbud, dels et på at dække vinduerne i venstre side af hallen og et på at dække for 
begge sider af vinduerne i hallen    
Bestyrelsen fandt disse 2 tilbud for dyre. 

Bestyrelsen foreslog, at der stilles stillads op og at de vinduer hvor malingen er skallet af udvendigt, bliver 
malet inde fra. Skal laves i sommerferien. 
MK kender en der måske kan lave det. 
HL hører Sylvester/Henning som pt passer anlægget om det evt. kan klare det. 

 
4. Deltagelse til landsdel Øst møde 12/8.2021 i Køge 

JT deltager og tilmelder selv 
             

5. Deltagelse i Tomorrow Festival 2021 
MJ skal sende til udvalgene og frivillige. 

             
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Revision 1. kvartal 2021 
Revisionens kommentar blev gennemgået, og besvaret og herefter underskrevet. 
 

2. Møde med fodboldudvalget 
Nu da der kun er 2 i udvalget, mangler der så ikke nogen? 

Det fungerer godt nok, men der er også en del færre hold tilmeldt i år og desuden så bruger vi UK’er til 
stævner. 
Udvalget må gerne arbejde på at få flere personer i udvalget, og de har haft 2 personer i kikkerten, hvor 
den ene bl.a. skulle lave FB-side. 
I 2019 var der 151 hold tilmeldt til udendørsturneringen, og det er faldet til 90 hold i 2021. Der er netop 
blevet oprettet en ny række med 7 hold. 
Der er problemer med bookningssystem i Københavns kommune, det er meget omstændigt at booke ba-
ner, men der skulle heldigvis være et nyt system på vej.  
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3. DGI, Motion på arbejdspladsen 
 
Se ud til at DGI StorKøbenhavn går efter vores medlemmer. Der er nok ikke meget, at vi kan gøre ved 
det, men det et er en forbunds/formands opgave at se på det, da de tilbyder det samme som forbundet. 
For fodbolds vedkommende er det de samme klubber, der spiller med i DBU turneringen. 
Vores kompetence er hold idræt og stævner, men vi skal være åbne over for nye muligheder, og selv være 
mere på med nye tilbud.  
Vi skal ud på arbejdspladserne og lave noget, fx løbetræning i firmaerne før fx et ½ maraton. 
GN vil godt kontakte Kræftens bekæmpelse og diabetesforeningen, for at s3e på mulighederne for at lave 
idræt for deres medlemmer. 
Emnet skal drøftes på foreningsmødet i juni måned. 
 
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden   
 

      JT –  
 

 Næstformanden 
    
      GN –  
 

 Økonomiansvarlig  
      
      PL –  

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
      MK –  
         
      KC – ikke tilstede. 
       

JVP – Gokart.: Afd. Er ved at komme langsomt og sikkert i gang igen. Der er stadig firmaer der har en forsig-      

tig/restriktiv politik i forhold til deres medarbejdere og deltagelse i sportsaktiviteter. Vi er derfor ikke oppe på       
samme deltagerantal som de plejer. 
Skydning.: De er i fuld gang med træningen på Kalvebod. Der er lige sendt indbydelse ud til sommerstævner 
på 25, 50 og 200 meter. Deres foreninger har også mulighed for at deltage i DGI turneringen, første gang i uge 
22. 
Petanque.: Ingen info fra afd. 
Bordtennis.: Afd. Holder pause over sommeren. Men klubberne er alligevel rigtig glade for at de må komme i 
træningslokalerne igen. Der er udsendt tilmelding til holdturneringen, med deadline den 15. juli. Det nye er nu 
at de skal tilmelde sig elektronisk og det håber afd. På går godt, ellers må de kontakte Mette på kontoret. 
Amagerstævnet er også kommet på plads og er fastsat til 16. oktober 2021 
Årsmødet i Bordtennis er fastsat til 22. september. 
Bowling.: Turneringen er bestemt til at køre færdig inden sommer og indbydelse til den nye sæson er nu ud-
sendt. Der har været et mindre frafald af klubber, da ikke alle har været glade for opstarten inden sommer. Men 
nu er afd. I gang og dem der spiller, er glade og der tages alle former for sikkerheds hensyn og efter retnings-
linjerne. 

 

 
      MEM – ikke til stede 
                            
                      
Administrationen 

 
HL – Repræsentantskabsmøde. Der er ikke kommet forslag fra klubberne. Det er 21 tilmeldte og frist den 11. 

juni. 
Sommerferie lukning: Kontoret er lukket i uge 28, 29 og 30. 

  
 
     MJ – ikke tilstede. 
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6.   Eventuelt 

               
      Evt. støtte til tagprojekt af hallen fra Realdania. Har de set hallen. HL kontakter Rikke-Line  
 
 
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent HL 

https://www.fskbh.dk/media/1796318/fskbh-moedekalender-2021-maj.pdf

