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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, torsdag den 09/09.2021 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), Kim Christiansen (KC)Henrik Lindby (HL)og Mette Jul (MJ)  
 
 
Afbud:  
 
JT bød bestyrelsen og bowlingudvalget velkommen. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og PL blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 27.05 
Intet af berette 

 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. FSKBH deltagerberettigelse vs bowlingreglement 

Bestyrelsen har ændret i deltagerberettigelsen punkt 4.: 
Et enkeltmedlem kan tilmelde sig til løbende holdturneringer, dog kan der max være 1 enkeltmedlem pr. 
hold. 
 

2. E-sport i FSKBH?  
HL og JT har været i møde med Martin fra forbundet, og har haft et åben møde i grøndalscenter der var 6 
tilsted. Det var et godt møde med meget energi. 
Det blev besluttet at – der bliver nedsat et udvalg på 3 personer, der vil arbejde på at få E-sport op og køre 
i FSKBH.  
FSKBH vil søge midler hos forbundet til udvalget så de kan komme godt fra start.  
Bestyrelsen har besluttet at gå videre med dette.  

 

3. Ny forsikrings aftale 
HL har fået 2 tilbud på forsikringsaftaler fra Alm. Brand og TopDanmark. Bestyrelsen gennemgik begge og 
besluttede at tage tilbuddet fra Alm. Brand.  

 
4. Genstartspuljer fra forbundet 

Har søgt og har fået 150.000,- til AM-dag 2021 
 

5. Skal FSKBH deltage i nordic-bike show 6.-7. november 
Det er ikke noget for FSKBH, har været der en gang og det er ikke aktuelt og lidt for dyrt. 

 
6. Bike & Run 2022 

Bestyrelsen har besluttet at afholde Bike & Run i 2022 under samme forhold som i 2019, det aflyses hvis 
der er mindre end 25 hold. Prøver at få klubber til at tilmelde sig tidligt. Kunne være Early Bird eller et gra-
tis hold ved tilmelding af 5 hold. 
                          

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Møde med bowlingudvalget  

Corona tiden er gået ok, fik spillet turneringen færdig. Ny sæson er der lidt nedgang på 7 hold fordi klub-
ber selv skal betale. Der kommer lidt brugerbetaling på ture. Slutter samarbejde med Malmø –  
Åbningsstævnet med 70 deltager der plejer at være 100 hold, så det var en stor nedgang og prisen var 
endda sat ned, så ved ikke hvorfor der ikke kom flere. Udvalget var ærgerlige over dette, men stadig ved 
godt mod og de havde et godt stævne.  
Udvalget vil prøve at lave et åbenhus arrangement, for at få flere til at spille bowling. 
Vi ændre regler så et enkelt mellem kan deltage for et hold.  

              
2. Revision 2. kvartal 2021 

HL gennem gik 2. kvartal for bestyrelsen – krav til bilag står på nettet. Alt ser fint ud. 
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3. Regnskab 1. halvår 2021 

Se mere: Klik her 
 

4. AM ugen 
MJ har sammen med Rikke Line søgt penge til at lave en stor arbejdspladsernes motionsdag/uge i uge 41. 
Det hele forgår i Hafnia-Hallen og det bliver en fest. Se meget mere om ugen og alle de fantastiske  
aktiviteterne – Klik her 

 
5. Mænds og Kvinders motionsdag 

Der bliver arrangeret mænd og kvinders motionsdag i uge 45 og 46 tirsdag og onsdag, MJ skal spørge 
Rikke om dage.  

 
6. Samarbejde med kræftens bekæmpelse  

JT, GN og MJ har møde med KB den 23.09 om at kunne hjælpe de kræftramte med et hyggeligt  
sportsarrangement. 

 
7. Kandidat til folkeoplysningsudvalget 

Asger stopper og der skal findes en ny person til at overtage opgaven. Der er ca. 6-10 møder om året. 

Der skal holdes et møde med forbundet om hvordan FSKBH griber dette an. Det vigtigt at der bliver fundet 
den rette person. Er der nogen som tænker at ville opgaven, meldes dette ind til JT 

 
8. Padeltennis, skal det startes op 

Bestyrelsen vil gerne, men undersøge muligheder for at finde et sted hvor man kan oprette baner. 
 

 
9. Forbundets repræsentantskabsmøde den 13-11-21 og 75 års jubilæumsfest, hvem deltager? 

PL, MEM, JT, KC, JVP og HL – HL tilmelder  
 

5.  Meddelelser fra: 
 
 Formanden   
 

      JT – Vi har haft foreningsbesøg fra forbundet, hvor der blev sat fokus på, hvordan FSKBH kunne blive mere  
      kendt ude på arbejdspladserne.  
      HL og JT har afholdt opstartsmøder med Martin fra forbundet omkring e-sport. Der er nedsat en styregruppe,  

      som er gået i gang med at udvikle koncepterne, som skal få engageret vores arbejdspladser. 
      FSKBH fik afholdt et stille og roligt repræsentantskabsmøde med et noget mindre antal deltagere end normalt. 
      Vi har deltaget ved dialogmøder på Københavns Rådhus arrangeret af IFK, DGI og DIF. Møder hvor alle store 
      foreninger i København er repræsenteret. Problemstillinger bliver vendt og det er som altid manglende  
      kapacitet, som vægter mest.  
      JT deltog ved Landsdel Øst møde, hvor vi hørte om Firmaidrættens Zoner, Yngre i Firmaidrætten og 
      Arbejdspladsernes Motions uge 41. 
      Deltaget ved billardårsmødet. Billard er overgået til stævneplanner, som de forventer sig meget af.  
      De har som altid spillere repræsenteret ved Firmaidræt Open. 
      JT deltog sammen med flere fra FSKBH ved Poul Munks bisættelse, hvor vi alle fik sagt et sidste farvel. 
 

 Næstformanden 
    
      GN – Svømmeafdelingen har afholdt årsmøde d. 22/6-21, hvor det blev besluttet at hæve prisen på et  
      svømmekort til 200,- kr. 
      GN deltog i et bestyrelsesmøde i billardafdelingen d. 6/7-21. Deltog ligeledes i deres årsmøde d. 19/8-21. 
      Deltog ved dialogmødet på Københavns Rådhus sammen med JT.    
      GN har holdt møde med Kræftens Bekæmpelse d. 8/7-21 for at få startet et samarbejde op. 

  
     Økonomiansvarlig  
      
      PL – Se under punkt 4.3 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
      MK – Udfordringer på Kløvermarken kunstbaner, så de er lukket i øjeblikket. Derfor har der været meget 
      ombytning af spillesteder, men det er forhåbentlig snart er færdig. 
      Mange hold er udgået, nogenlunde det samme som sidst år. 
         
      KC –  Fodbold: Efteråret har givet 2 nye rækker med 6 hold i hver. Desværre har der i nogle af rækkerne fra  

https://login.fcms.dk/media/1797103/2021-09-07-regnskab-2-kvt-sammenligning-oevrige-aar.pdf
https://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/arbejdspladsernes-motionsdag-i-uge-41
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      foråret, været katastrofalt højt antal afbud. Række 1B har der været afbud til 28 ud af 83 kampe, og række KV  

      3 har der været afbud til 21 ud af 64 kampe. Der er udgået 11 hold, og det er nogenlunde samme antal som  
      foregående år. Men det skal i år holdes op imod, at der er færre hold tilmeldt end før. 
      Kim deltog som privatperson og for egen regning til F.O. i Århus i weekenden til d. 4. september. Der var  
      deltagelse af 2 hold fra FSKBH, nemlig RKS som til dagligt spiller i SOB rækken (38+) og Brandvæsenet som  
      spiller i Masters (50+). Så der var naturligvis forskel på forudsætningerne i sådan en ”ungdomsrække”. RKS  
     klarede sig bedst, og blev nr. 2, imens Brandvæsenet blev nr. 6 og sidst, men begge hold gjorde en flot figur,  
     og humøret var højt. Begge hold deltog også i den lidt spartanske ”aftenfest”, som i år bestod af ”gør det selv  
     grill”, og fodboldlandskamp på storskærm. Men hyggeligt som altid at følge holdene. 
     Bruger Bestyrelsen: Intet nyt, men der er sat en udviklingsplan i værk for Valby Idrætspark, hvor det er ”de  
     faste beboere”, altså klubber med tilhørsforhold, der er involveret i projektet. Men Kim følger med på sidelinjen,  
     via BB møder og hvad der ellers kommer frem. 
     Håndbold: Mia er i gang med at finde haltider til at afholde stævner, som er planerne i år, for at komme i gang  
     igen, efter en lang Corona pause. Henrik er også blevet kontaktet, for at få råd om datoer og haller.    
       
      JVP – Petanque - Forsinket Fastelavnsstævne afholdt på banerne i Rødovre lørdag den 14. august. 
      Sidste spillerunde er mandag den 13. september 2021 
      Bordtennis - Der er årsmøde d. 22. september i HK Hovedstaden og JVP deltager. 

      Åbningsstævnet er i år den 16. oktober 2021 
      Skydning - Årsmøde i skytteafdelingen var 21. juni 2021. 
      Der var 3 deltagere til årsmødet til trods at det var meddelt, at vi skulle tale om skytte afdelingens fremtid. 
      Formand Ole Thy og udvalgsmedlem Benny Munk blev genvalgt. 
      8 FSKBH skytter deltog i FSKBH sommerstævne  
      Det ser ikke ud til at foreningerne udviser den store interesse for FSKBH skytte afdeling. 
      Udvalget vil se på hvor mange FSKBH skytter der deltager i FSKBH 15m. efterårs stævne sidst i oktober.  
      Vi håber på min. 25 FSKBH skydninger til stævnet 
      Hvis der ikke kommer så mange, vil årsmødet i 2022 omhandle afvikling af FSKBH skytte afdeling. 
      Gokart - Intet 

      
      MEM – Meget få hold er tilmeldt holdturneringen - vi er nede på 51 hold, vi tror det skyldes corona.  
      Det undersøges om der kan komme et popup-event i november. 
      Tennis: Kører godt. 
      KFIU: Der er kommet ny medarbejder. 
      Jubilæum -fest: Indbydelsen er klar til at blive sendt ud 
       

                          
                      
Administrationen 

 

       HL – Henrik Linnart i gokartudvalget stopper. 

    Tagprojekt, Realdania fonden: HL er i kontakt med Rikke Line, som først har tid efter  
    arbejdspladsens motionsuge i uge 41. Rikke Line mener dog ikke de støtte til blot et nyt tag.  
    Forslag om vi tænker ny hal til indendørs padletennis ind i projektet.  
    HL kontakter Københavns kommunen. 
    Ny servicemedarbejder: Aske 24 år og musikstuderende er startet i september.  
    Arbejder mandag, tirsdag, torsdag og fredag 12-15 og 3 timer i weekenden. 
    Vinduerne i taget er blevet malet indvendigt. 
    HL foreslog at nedlægge telefonnummer 36 16 46 00. Det er det gamle nummer til kfiu-hallen 
    og bruges meget lidt, og der vil kunne hentes en besparelse. I Orden det nedlægges,  
    og brugerne skal adviseres om det nye nummer 3322 4444. 
 

 
     MJ – intet af berette. 
      
 
6.   Eventuelt 
               
       
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

https://www.fskbh.dk/om-firmaidraetten/moedekalender-20202021

