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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, torsdag den 09/12.2021 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: Michael Kofoed 
 
JT bød bestyrelsen velkommen. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og MEM blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 10.11 
Intet af berette 

 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Budget 2022 for fælles/udvalgene 

PL gennemgik alle budgettet. 
Håndbold skal ændre et par tal. HL skal sende link til budget vejledning som ligger på nettet. 
Fodbold har 89.000 hensat til ECSG. Fodbold har droppet udvalget hold. Det besluttes derfor at i 2022 hvad 
der skal ske med de 89.000. 
Billard har fremsendt et budget med et underskud på 5000,- for reparationer af borde mm. 
Thorbjørn har spurgt til det stor cut der komme i udvalgsmedlemmernes vederlag. Billard må sætte deres 
priser op for at få dette dækket. 
 

2. Ansøgninger om underskud i 2021 
Håndbold får godkendt deres indsendte underskud, grundet Covid-19 er deres turnering aflyst. 
Petanque får godkendt deres indsendte underskud i år, men petanque skal tilpasse deres budget næste år.   
 

3. Afholdelse af seminar tidlig forår 
GN og JT forslår at inviterer alle udvalg til et seminar om udvikling og modernisering, men det kan først 
blive efter repræsentantmødet. 
 

4. Badminton regnskab 
Har et underskud på 7000 og der skal findes en god løsning fremadrettet. Underskuddet skyldes Corona –
Der skal laves om på budgettet for 2022, så det ikke bliver det somme underskud næste år. 

           MEM har været nødt til at give Tue og Kent skattegodtgørelse selv om regnskabet ikke ser godt ud.  
           De har udført det arbejde de plejer og mere til pga. corona. 
           Vi kan i badminton ikke afgive baner i prime time, da vi aldrig får dem tilbage igen.  
           Underskuddet i år skyldes corona og det har ikke været muligt at få penge ind på nogen anden måde.  
           Vi tror på, at det bliver bedre næste år, hvis der ikke er corona. Måske vi kan komme tilbage til den  
           holdturnering vi plejer at have. 
           MEM har udarbejdet budgettet efter bedste evne og med tro på at det bliver bedre. 
           Vi skal også have reserve baner til udsatte kampe, dog vil vi fra næste år ikke beregne ekstra baner til hold  
           der kommer ind efter tidsfristen for tilmelding. Dem kan vi frigive fra starten af.  
           Det giver en mindre udgift til badminton. 
           Vi skal finde en løsning der er god for badminton og FSKBH. Hvordan gør vi det sammen? 

           Der blev aftalt møde tirsdag den 11.1.21 med HL, PL og MEM kl. 16-16.15, så der kan findes en   
           Løsning.       

 
 

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Intet af drøfte 
 

5.  Meddelelser fra: 
 

 Formanden   
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      JT – Dansk Firmaidræt afholdt repræsentantskabsmøde, hvor et af de spændende punkter på dagsorden var   

      valg til formandsposten, idet næstformand Helle Friis opstillede mod den siddende formand Peder Bisgaard.  
      Peder fik et flot valg og fortsætter de næste 4 år. Forbundet fik nyt navn og vi hedder fremover  
      Dansk Firmaidræt. 
      Jeg deltog ved den europæiske generalforsamling i EFCS, hvor Frederikshavn opstillede som kandidat til at  
      afholde European Company Sport Games i 2025. Desværre tabte vi til Mallorca. 
      Var sammen med næstformand Gitte til temadag Yngre i Firmaidrætten, hvor vi blev en del klogere på, hvilke 
      redskaber vi kan benytte for at få flere frivillige – og gerne lidt yngre – ind i firmaidrætten. 
      Har afholdt møde med Poul-Erik fra KFS og Asger Gaard omkring det snarlige valg til Folkeoplysningsudvalget  
      som foregår onsdag den 19. januar 2022. Asger stopper og vi er helt enige om, at han meget gerne skal  
      erstattes af repræsentanter som har med voksenidrætten at gøre. 
 

 Næstformanden 
    
      GN – Har deltaget i temadagen: Rekruttering af frivillige, som blev afholdt i Næstved af Dansk Firmaidræt.  
      Lasse Petersen, fra Ingerfair, holdt et oplæg om emnet. Han har arbejdet meget med rekruttering. Han gav et  
      meget inspirerende oplæg om de udfordringer der kan være i at rekruttere og hvad man skal gøre sig af tanker  
      inden man sætter et projekt i gang i forhold til at rekruttere. 

  
     Økonomiansvarlig  
      
      PL – Intet at berette 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
      MK – Ikke til stede 
 
      KC –  Fodbold: Har planlagt indendørs julestævne i Rødovre hallen lørdag d. 10. december. Tilmeldte hold: 40  
      Herresenior, 7 Damer, 5 SOB og 4 Mix. Derudover er der planlagt indendørsstævner følgende  
      datoer: 17. + 24. + 30. + 31. januar samt 6. februar. 
      Håndbold: Mia havde lavet et kæmpe stort forarbejde med at have kontaktet rigtig mange firmaer, for at  
      fortælle om planerne med at genstarte Mix håndbold. Corona lagde det hele ned, men alligevel lykkedes det så  
      endelig at få stablet et stævne på benene d. 5. december i Hafnia hallen med 4 hold. Et hold valgte så at  
      springe fra, og i sidste øjeblik var Corona med høje smittetal skyld i at stævnet blev aflyst. Næste stævne er  
      planlagt til d. 8. januar i Valby hallen.  

       
      JVP – Intet af berette 

      
      MEM – Der har været talt om flere ting siden september, da MEM kunne se at det ikke så godt ud og hallen 
      ville gerne have banerne til udlejning. 
      Der har været talt om løsninger om at vi skrev til hallen, når banerne var ledige - hallen selv skulle se en uge  
      ad gangen om banerne var ledige - afgive banerne  
      Vi har tidligere brugt vores baner, men pga. corona er der ikke mange hold tilmeldt turneringen og mange   
      kampe bliver udsat hele tiden. 
      Vi vil gerne hjælpe med hvilke baner der er ledige hver uge efter genansættelse af kampe og lige nu er der  
      ingen ledige baner fra kl. 19, men fra kl. 21 er der flere ledige baner. Alt er konsekvens fra corona. 
      Badminton: Turneringen går nogenlunde - der er mange flytninger af kampe pga. corona. Derfor skal vi 
      brug flere baner i det nye år, som vi ikke kan afgive.  
      MEM har fået en forespørgsel fra en personaleforening DEAS om baner? 
      Aflyste pop-up stævnet, da der kun var 3 tilmeldt. Vi sendte link til GSB's firma cup i stedet for. 
      Tennis: MEM har skrevet mange gange til Patrick og ikke fået noget svar. MEM skrev privat: han kunne ikke 
      nå at indkalde til årsmøde i år, men gør det snarest. 

                        
                      
Administrationen 

 
       HL – Niels ned i tid: Niels ønsker at kommer ned i tid, det er efterkommet. Arbejder nu 2 dage af 4 timer,  

     og kan træde til i ekstraordinære situationer.  
     Esport: Så sker der snart noget. Der er tilmeldingsfrist 14/1 og der køres 4 løb 22/1, 5/2, 26/2 og 12/3 hos P1   
     samt finaleløb hos Jan Nygaard den 3/4. Der er sendt pressemeddelelse til TV2 Lorry og DR P4 København.  
     Herudover annoncer på Facebook. 
     Fodbold årsmøde: Ca. 30 deltagere, Selve mødet varede ca. ½ time, der manglede en valgliste, samt  
     udsendelse af regnskab/budget. 
     Håndbold: Havde fået planlagt stævne med 4 hold den 5. december, men blev aflyst, da holdene trak sig  
     grundet Corona. 
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     Tennis: Patrick stopper som formand, Bertil vil gerne overtage, men bliver nok den eneste i udvalget. 

     Danmarks Samfundet: 15. januar fejres Dronningens regeringsjubilæum. 
 
 
     MJ – Bike & Run er sat i gang, der er dog ingen som svare på de mails som MJ sender ud. Det er ikke et  
     landsdækkende arrangement mere. Foreningerne står selv for alt omkring Bike and Run. 
     Mænd og kvinders motionsdag gik ikke som forventet, kvinders motionsdag blev desværre aflyst og mænds  
     motionsdag blev gennemført med 14 hold og det var en super aften og alle havde lyst til at komme tilbage. 
     Arbejdspladsernes motionsdag blev afholdt i Hafnia Hallen i Valby, der kom ikke så mange mennesker som 
     ønske, men godt arrangement alligevel. MJ gav en kort orientering om tilmelding systemet. MJ har været syg  
     med Corona i 10 dag.  
      
 
6.   Eventuelt 
      Bestyrelsesmødet i januar er aflyst, næste møde er den 17. februar. 
      Nytårskuren forventes afholdt som planmæssigt fredag den 25. februar. 
        
       

    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

