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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, torsdag den 17/02.2022 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 09.12.2021 
Intet af berette  

 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Memberlink 

Kristian fra Memberlink gennemgik det nye bookingsystem og orienterede bestyrelsen om mulighederne for 
betaling. HL tager fat i nets og opsige den gamle ordning og opretter den nye mobile Pay.  
Der skal oprettes regler for tilbagebetaling af leje af bane – Penge tilbage indenfor 12/24 timer?. 
Bestyrelsen besluttede at købe det nye bookingsystem. 
 

2. Firmaidrættens Formandsmøde 23. april  
GN deltager og tilmelder sig selv. 
 

3. Ny aftale om baneleje med FSKBH badminton i KFIUhallen 
MEM ønsker at der skal laves en skriftlig aftale omkring baneleje til badmintons holdturnering. HL, PL og 
MEM, har lavet et udkast til en kontrakt. Bestyrelsen gennemgik kontrakten og med et par ændringer blev 
kontrakten godkendt. 

Den nye kontrakt skal gøre det nemmer at frigive bane, hvis de ikke bliver brugt. 
En fast pris pr. bane er på 3000.-kr pr. år. 
 

4. København kommune – ansøg om tilskud til idrætsfaciliteter 
Der skal laves en ansøgning til KBH kommune om et nyt tag og facade. I ansøgningen skal der kort indgå 
en beskrivelse af hallens nye renovering af baderum og omklædningsrun med grøn energi.  
Det er nok nødvendig med et nyt tilbud af tage og facade, da det nuværende tilbud nok er forældet.  
PL JT tager et møde med HL 

 
5. Cykel touren 

TJ taler med Claus og Steen fra forbundet om de punkter som er foreningens rolle. Bestyrelsen synes det 
er en god ide. 

 
6. Ansøgning sportsfiskeri 

På grund af skærpede kvoter på torskefiskeri, ønsker Sportsfiskerafdelingen at afsøge nye muligheder for 
fortsat at kunne gennemføre aktiviteter. Det drejer sig om nye fiskesteder, fiskemetoder mv. til hvilket der 
søges om 6.000 kr. i 2022. 
Bestyrelsen godkendte ansøgningen. 

 
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Tidsplan rep.møde 
Alt er efter planen og invitationer til enkelmedlemsmøde mandag den 28/02 er sendt ud. 
 

2. Online tilmeldinger 
MJ orinterede bestyrelsen om det møde HL og MJ, havde haft med Thomas fra forbundet. Der er nu fun-
det en løsning, hvor det er meget simpelt at tilmelde sig online. 
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3. Revisionsprotokol 

Bestyrelsen er orienteret om regnskab 2021, revision af 3. kvartal – Billard skal rykkes for overholdelse af 
krav om løbende afregning. HL skriver til Billard 
 

5.  Meddelelser fra: 
 

 Formanden   
 

      JT – Deltaget ved møde med PAN Idræt og KU Studenteridræt mhp. at finde kandidat til    
              Folkeoplysningsudvalget, som kunne repræsentere voksenidrætten i København. Vi blev enige om, 
              at Helle Barslev fra KU Studenteridræt skulle opstilles med Asger Gaard som suppleant.  
              Til valg til Folkeoplysningsudvalget var der 8 opstillede par, men det var næsten de samme 4 par, som 
              havde siddet de sidste 4 år, som alle blev genvalgt, og dermed også Helle & Asger. 
              Vi har modtaget henvendelse fra forbundet omkring et eventuelt samarbejde med Skjold omkring  
              Arbejdspladsernes Motionsuge i uge 41 
 

 Næstformanden 
    

      GN – Svømmeafdelingen holdt juleafslutning d 14/12-21. Der blev serveret gløgg og æbleskiver.  
               GN deltog i mødet i Folkeoplysningen d 19/1-22 på Københavns Rådhus. 
 
  
     Økonomiansvarlig  
      
      PL – Intet at berette 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
      MK – Trods restriktioner ifm. COVID-19 – kommet godt i gang med en ny sæson. 
      Blot fem dage før Julestævnet skulle afvikles, fik vi besked om, at alt var aflyst pga. testcenter i Rødovre Hallen 
      Heldigvis fandt vi en løsning med Rødovre Hallen.  
      Julestævnet satte ny rekord både i antal tilmeldte hold: 57, mod 55 i 2016 (i 2019 var der 38).  
      For Herresenior var der også tale om en ny rekord, da vi havde 41 hold med, mod 39 i 2016. 
 
     Indendørsturneringerne i januar satte også nye rekorder: 

     Vi nåede 120 hold i alt, i 2020 var der 106 og i Herresenior var der 89 hold med i alt, hvor der i 2020 var 83.   
     Oldboys fik vi også i gang efter fire års pause og med hele 9 hold – også rekord.  
 
     Vi er også kommet godt i gang med Instagram (interagerer med Facebook), hvor vores nye islæt Marc har  
     Været i særklasse og siddet ved alle stævner, og lavet både videoer og billeder, som er blevet flittigt set af  

     Rigtig mange både deltagere også følgere (followers, men vi prøver at holde de danske ord i hævd 😊 ). 

     Dertil kommer, at vi har haft en ung dansk sanger med i flere af stævnerne, som også har været med til at  
     både få flere hold med men også brede kendskabet til firmafodbolden ud til rigtig mange. 
    
      Udendørs er vi også kommet godt i gang med tilmeldingerne – vi er foran med næsten dobbelt så mange  
      tilmeldinger i Herresenior ift. samme tid i 2021, så vi håber der også kommer fremgang hér. 
    
      Fodbold blev i januar ramt af spambot’s. I dette tilfælde var det vores tilmeldingsformularer, som meget flittigt  
      blev brugt (den ene dag mere end 40.000 mails!), og som kostede flere dages IT arbejde i udvalget, dels med   
      at fejlfinde, dernæst stoppe spam’en i samarbejde med vores externe serverudbyder og derefter implementere  
      captcha, som er den boks med flueben vi alle krydser af oftere og oftere på nettet. 
 
      Idrætshuset har vi fået booket i 2023 og 2024, men systemet er ikke helt brugervenligt. Idrætshuset ligner  

      desværre noget der er løgn.. Opbrudte skabe, farlige rekvisitter/inventar osv. 
 
      Fodbold har også fået et par henvendelser fra Forbundet, som vi tager op, når vi igen mødes i udvalget. 
 
      KC – ikke tilstede 
       

      JVP – Bordtennis.:Bordtennis indbyder til aprilstævne den 23. april i Amagerhallen fra 9 – 17. 

      Der spilles både single og double. 
     100,- pr singlespiller og 150,- pr double spiller. 
     Petanque. Tilmeldingen til holdturneringen 2022 er stadig åben og lukker 3. marts. 
     Priserne er hhv. 600 for 3 mands hold og 1000 for et 6 mands hold. 
     Skydning. Intet nyt fra udvalget. 
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     Gokart.: Intet nyt fra udvalget, 

     Bowling. Der er mesterskabsstævne den 12. marts for senior og Oldboys/girls, der er 3 starter i hver. 
     HHV. Kl. 08.00 / 10.15 / 13.30 Søndagstræf forsøges rykket til Rødovrehallen og med forsøgsstart 20.  
     Marts fra 09.00 – 11.00 Vi kan endvidere få 3. april, 24. april og 8. maj. 
     Dette pga. faldende deltagelse i Gladsaxe og mange vil hellere spille tidligere og i Rødovre som er mere centralt  
     for de fleste.  Dette evaluere vi så på i Maj. 

      
      MEM – Badminton: Turneringen kører nogenlunde. Desværre er der to hold inden for 14 dage, der har trukket  
      sig, da mange kampe er udskudt også kan de ikke nå det inden de starter til f.eks. golf. 
      Tennis: Indkaldelse til ny sæson - MEM kontakter Bertil. 
      Nytårskur: Der er 10 tilmeldte og mangler Thorbjørn. John er efterfølgende blevet tilmeldt, så 11 måske 12  
      deltagere. Der er bestilt mad et nyt sted. Der skal spilles banko igen. 
      MEM har tænkt på en ny sportsgren i hallen - fitdance. Det er Marianne Ejlertsens program de kører efter. 
      MEM går til det i Smørum med to instruktører - jeg kunne evt. spørge om de vil lave et/to event i vores hal på 
      1 1/2 time. Det skulle nok være søndag, da vi der har ledige baner. MEM spørger dem om hvad de skal have  
      for det og om de kan nogen søndage. 
      pkt. 3.4 MEM orienterede om mødet Henrik, Palle og hvilken udfordring der er i badmintonafdelingen.  
      Og vi har i badminton afdelingen allerede afgivet en del baner resten af sæsonen.  

      Det blev vedtaget at banerne skulle koste 3.000 kr. så nogle baner er blevet dyrere og andre er blevet 
      billigere. 
 
                      
Administrationen 

 
       HL – ikke tilstede   
 
 
     MJ – Bike & Run er desværre ikke på plads. Det er lidt uvist om det er muligt at bruge de samme grønne 
     områder som Bike & Run normalt bliver afholdt på. 
 
      
 
6.   Eventuelt 
      Næste bestyrelsesmøde er den 10. marts       
        

       
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

