
 

1 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, onsdag den 10/11.2021 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

 
Dagsorden blev godkendt,  
 
2. Opfølgning på sidste møde 09.09.2021  

 
3.   Sager til beslutning 

 
1. Tilbud Memberlink. /HL 

HL fremlagde tilbud fra Memberlink. Vi har i dag en ældre løsning, som der ikke udvikles og opdateres på, 
og som udfases om nogle år. Den nye løsning vi være ca. 5.000,- dyrere om året, men til gængæld er den 
langt mere brugervenlig, og det vil blive meget nemmere at kommunikerer med medlemmerne. Det skal 
dog undersøges om vi kan bruge vores eksisterende Nets løsning. 
 

2. Forslag til prisstigninger på badmintonbaner. /HL 
Fremsendte forslag på prisstigninger blev vedtaget.  
Prisen for en løs banetime i hverdagene før 16.00 stiger fra 80 kr. til 90 kr., og prisen for en løs banetime 
hverdage efter 16 og i weekenderne stiger fra 110 kr. til 120 kr. Stigningen træder i kraft fra 1. januar 
2022. Det skal fremgå af hjemmeside og på bookningsportalerne. 
Prisen på en kontrakt hverdage inden kl. 16 stiger fra 250 kr. til 275 kr. pr. måned, og prisen på en kon-
trakt hverdage efter kl. 16 og i weekenderne stiger fra 400 kr. til 440 kr. pr. måned. Rabatprisen på kon-
trakt som fx ældresagen har stiger fra 170 kr. til 190 kr. pr måned. Prisstigningen træder i kræft til den nye 

sæson, som starter 15. august 2022, og kontrakthaverne adviseres når de nye kontrakter udsendes. 
 

3. Forbundets repræsentantskabsmøde – Kort gennemgang af forslag. /JT 
JT orienterede kort om forslagene. Et af forslagene er at ændre permanent udvalg til stående udvalg, dette 
gav anledning til debat om stående var det rigtige ord at benytte. 
De opstillede kandidater på valg blev kort gennemgået. Det er specielt at der er kampvalg om formandspo-
sten, i det næstformanden har valgt at stille op til formandsposten. 
 

4. Bevilling af midler til afholdelse af mænds og Kvinders motionsdag. /JT 
JT ansøgte om dækning af underskud til Mænds og Kvinders motionsdag. Det drejer sig om under 2.000,- 
pr. event. Underskuddene bevilliget, da det er pr event.  
 

5. Bevilling til esport kr. 3.750,- - vi modtager 60.000,- fra forbundet. /JT 
JT oplyste at forbundet støtte med 60.000,- til at hjælpe FSKBH i gang med esport. Martin Fritzen fra 
Forbundet har lavet et detaljeret oplæg til ”Danmarks hurtigste arbejdsplads”, der mangler dog 3.750,- i 
budgettet, som blev Bevilliget. 
FSKBH forpligter sig b.la. til at markedsfører arrangementet og indsætte en koordinator/instruktør. 
I forhold til instruktøren, så skal hun ansættes som konsulent. 

JT skal undersøge nærmere omkring deltagernes accept af nyhedsbreve fra FSKBH ved tilmelding. 
 

 
                         
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Regnskab 3. kvartal 2021. /PL 
PL gennemgik økonomien, og sammilignede udgifter og indtægter pr. kvartal for administrationen, FSKBH-
anlægget og idrætsafdelingerne for de sidste 4 år. 2020 og 2021 bærer præ af Covid-19, og desuden er 
ekstraordinære udgifter for ca. 750.000 på FSKBH-anlægget i forbindelse med renovering af baderum og 
indgangsparti. 
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2. Online tilmeldinger. /JT 

JVP oplyste at både petanque og bordtennis er meget utilfredse med tilmelding i forbindelse med online 
tilmeldinger. 
HL oplyste, at online tilmelding er prøvet implementeret for petanque og bordtennis, og er enig i at det er 
en utilfredsstillende løsning der findes. MJ har hat kontaktet forbundet, og fået at vide at det ikke kan æn-
dres. Et af problemerne er, at der skal udfyldes at for mange felter i forhold til hvad der skal bruges. Onli-
netilmeldingen bliver sat i bero, indtil der findes en bedre løsning. JT tager det op på forbundet. 

 
5.  Meddelelser fra: 

 
 Formanden   

Deltaget ved bowling årsmøde, hvor formanden fra udvalget Tine nævnte, at de ville gå tilbage til FSKBHs 
hjemmeside. Henning blev valgt ind i bestyrelsen. Naturligvis mange vedtægtsændringer – helt som der 
plejer at være. 
Har været til møde hos Kræftens Bekæmpelses rådgivningscenter sammen med Gitte og Mette med hen-
blik på et samarbejde, hvor vi tilbyder aktiviteter for kræftramte. 
Var sammen med Gitte til konferencen Idræt i Storbyen. Vi var med i spændende workshop om voksne i 
idrætten. Der var også partilederrunde med mange gode input. 

Vi skal overveje ny kandidat i stedet for Asger, som stopper med udgangen af året. Arbejdet pågår og vi 
har kontakt til andre foreninger, som også primært har voksenidræt. 
Årets Idrætsforening skulle indstilles og der var mange gode kandidater. Valget faldt på Copenhagen 

Beachvolley. Stort tillykke😊 

Deltog med mange andre ved en fantastisk jubilæumsfest for vores frivillige i FSKBH.  
Landsdel Øst blev afholdt hvor de primære punkter var dagsorden til forbundets repræsentantskabsmøde: 
Vedtægtsændringer og kampvalg til formandsposten. 
 

 Næstformanden 
Deltaget i møde med Kræftens Bekæmpelse sammen med Mette og Jeanette hos Kræft og Sundhed på 
Nørrebro. Vi blev enige om at der er potentiale for et samarbejde. 
Deltaget i Idræt i Storbyen sammen med Jeanette. 
Deltaget i Fskbh jubilæumsfest. 
Deltaget i Landsdels Øst mødet hvor Repræsentantskabsmødet var emnet. 
Deltaget i brugerrådsmøde i Hillerødgade Svømmehal. 
 

 

 Økonomiansvarlig  
      

      PL – se punkt 4.1 
 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
MK – 
         
KC – Ikke til stede 
       
JVP – 
Petanque 
Årsmøde afholdt med 8 fremmødte. 
Stabil turnering gennem årene med omkring 24-26 hold. 
Der blev drøftet Turneringen og turneringsformen som de fleste var tilfredse med. 
Betalings og tilmeldingssystemet var man ikke tilfredse med. 
Alle på nær Jes Pedersen genvalgt, Jes er nu udtrådt af bestyrelsen 
 

Bordtennis.: 
Årsmøde afholdt. 
Ikke tilfredse med betalings og tilmeldingssystemet. 
Der var genvalg til alle i bestyrelsen som var på valg… 
 
Skydning 
Intet nyt. 
 
GoKart 
Intet fra afdelingen 
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Bowling 

Årsmøde afholdt, Jeanette var til samme møde 
Altid et spændende årsmøde med mange indspark og drøftelser. 
Denne gang ingen undtagelse. 
Afholdt i Rødovre bowlinghal og i god ro og orden. 
 

 
MEM – Ikke til stede 

 
                            
                      

Administrationen 
 
 HL –  

Forlængelse af lejemål for hallen. 
Har været i kontakt med Kbh. kommune, som siger vi skal kontakte grundejerforeningen, da det er dem der                  
står som ejere af grunden. Formanden skriver 19/10, at de er positive, men vi få flere detaljer senere, da 
han er ude at rejse. 

Corona situationen. 
PT.  er vi ikke ramt af restriktioner, så tænker vi afventer nærmere. 
Gebyrer Københavns kommune 
Asger oplyser, fra FOU møde, at der ikke opkræves gebyr for brug af idræts faciliteter i 2021. 
Genåbningsreception Valby hallen 
11. november 2101 kl. 16.30 – 19.00 
 

 
MJ – ikke til stede 
      
 
6.   Eventuelt 
               
       
FSKBHs mødekalender: Klik her  
     
Referent HL 

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

