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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, torsdag den 10/03.2022 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 17.02.2022 
Cykel Touren kommer ikke til at blive noget I KBH. 

HL har skrevet til Thorbjørn, men har endnu ikke fået svar. 
 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Brev OTA 

Bestyrelsen gennemgik invitationen fra OTA omkring deltagelse i cykelløb og det blev ikke besluttet ikke at 
deltage. 
 

2. Firmaidrættens Formandsmøde 23. april  
 Indstilling af årets forening og årets leder 

Ingen forslag 
 Deltagere 

GN er tilmeldt – JVP vender tilbage 
 Strategien  

FSKBH har ikke været god til at bruge strategien, har dog lavet en del events, men har, måtte afly-
se grundet for lidt tilmelding. GN JT MJ mødes for at lave flere events torsdag den 7. april kl. 16. 

 
3. Landsdel østmøde 6. april  

GN, MEM kommer måske 
 

 
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Tidsplan rep.møde 
Alt er efter planen. Enkelmedlemsmødet mandag den 28/02, blive aflyst, ingen tilmeldte. 
Indkaldelsen er sendt ud og ligger på nettet. Rikke Line kommer.  
JT er på valg og villig til genvalg - MK er på valg og villig til genvalg - JVP er på valg og villig til genvalg 
Jens Bolt er på valg og villig til genvalg. Da Poul Munk desværre er gået bort, stiller Lars Hansen fra IBBH 
op som revisorsuppleant for 1 år. 
 

              
2. Regnskab 2021 

Bestyrelsen gennemgik regnskabet og alt fint, underskud kommer fra renovering af hallen. 
 

5.  Meddelelser fra: 
 

 Formanden   
 

      JT – Deltaget i FSKBHs nytårskur med de andre udvalgsformænd. Et flot arrangement, hvor JT håber at flere  

      har mulighed for at deltage til næste år. Stor tak til Mari-Ann. 

      Var til Styregruppemøde med DGI, DIF & FOU, hvor der blev planlagt møder for de større toneangivende  
      foreninger i København for resten af 2022. 
 
 

 Næstformanden 
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      GN –   GN har haft kontakt med LIF, som spørger til andre muligheder for at svømme gennem FSKBH:   

    svømning i Frankrigsgade? svømning i andre svømmehaller i kommuner tæt på København? rabat til 
    andre svømmehaller? eller svømme i andre firmaidrætsforeninger f.eks. Roskilde eller Køge? 
    GN er ved at undersøge mulighederne. 
  
     Økonomiansvarlig  
      
      PL – ikke tilstede 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
      MK – okay med tilmeldinger til fodbold turneringen for 2022 
 
      KC – Håndbold: Mix håndboldstævne d. 19. marts i Hafnia hal aflyst, da der kun var tilmeldt 2 hold. 
      De næste stævne datoer er 30. april og 14. maj i Vanløse hallerne. Der er et firma der har forespurgt,  
      om man må tilmelde flere hold, så det giver optimisme om afvikling af stævner i Vanløse hallerne. 
      Bruger Bestyrelsen: DAI har nedgang i antallet af tilmeldte hold, og har i år ingen 11- mandsrække for  
      første gang nogensinde. Jan Ludvigsen stopper som forman ved årsmødet til december, og dermed stopper  

      en lang periode på ca. 40 år. 
      Workshop i Valby Idrætspark d. d. 7. marts, var anden runde af planerne, om at forbedre forholdene i det store 
      område. Selvom vi ikke er ”hjemmehørende klub”, er vi stadig med til at præge udvikling, og vores idéer bliver  
      også taget med i betragtningerne om fremtiden.  
       
      JVP – Bordtennis - Der er indbudt til aprilstævne i bordtennis afd. den 23.4.2022, afvikles i Amagerhallen og   
      der deltages i følgende rækker.: 
      Single: Herreelite samt A-, B-, C, og Oldboys A, og B. 
      Double: Herreelite samt A-, B-, C, samt Oldboys A i Elite og A rækken. 
      Oldboys B i B-, og C rækken. 
      Bowling.: Bowlingafdelingen har indkaldt til Årsmøde den 3. april 2022, kl. 19.00 i Rødovre Bowlinghal. 
      Søndagstræf er nu forsøgsmæssigt rykket fra Gladsaxe til Rødovre. 
      Der forsøges med 4 stævner og det første er den 20.3.2022 og næste er den 3. april 2022. 
      Evaluering efter sidste stævne i Maj. 
      Gokart.: Intet nyt fra afdelingen. 
      Petanque.: Afdelingen er i fuld gang med turneringen. 
      Skydning.: Afdelingen har indkaldt til Årsmøde den 2. Maj 2022 kl. 19.00 i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre. 

               
      MEM – Badminton: 3 hold har meldt sig ud, da de ikke kan nå at spille de kampe der tidligere er udsat.  
      Måske kommer der flere. Der kommer snart en dato til årsmødet. 
      Tennis: Indbydelsen er på nettet for den nye holdturnering og sidste frist er den 31.3.2022. 
      MEM har skrevet til Bertil, for at høre hvordan det går og om hvornår de afholder årsmøde. 
      Bertil fungerer som formand og turneringsleder indtil årsmødet - det bliver afholdt i efterårs 2022. 
      Nytårskur: Det gik super godt, og sjovt med banko alle vandt en præmie i år:) 
      Event - fit dance: De to instruktører har tilbudt sig den 1 eller 8. maj 2022. Så det kan blive kampdag eller 
      morsdag :-) De ved ikke lige hvad de skal have for det, så vi må prøve at finde en god pris + kørsel. 
      JT ville gerne have at MEM prøvede at flytte datoerne til den 22 eller 29. maj i stedet for. 
      De er ved at undersøge om de kan, men det ser desværre ikke så godt ud.                      
                  
Administrationen 

 
       HL – Tennis: Patrick stopper som formand, Bertil vil gerne overtage, men bliver nok den eneste i udvalget.  
     Patrick har ikke fået indkaldt til årsmøde i 2021. Bertil holder årsmøde når holdturneringen 2022 er slut.  
     Gokart: Carsten har meddelt at de ikke har booket nogle løb i 2022, da det ikke er nemt at finde frivillige til  

     opgaven. 
     Orientering: Nordea vil ikke betalte, da opkrævningen for løb i 2021 kom i februar 2022. HL har modregnet  
     Nordeas betalingen i overførelsen til orienteringsafdelingen. Jan for orientering kontakter Jes fra Nordea. HL  
     holder et møde med Jan omkring fremtidig afregning.  
 
 
     MJ – Bike & Run er stadig ikke på plads, da der ikke er kommet en godkendelse fra Rødovre. MK prøver at 
     spørger Jørgen fra Rødovre om der er en grund til det.  
     Skal holde møde med Mette fra Kræftens Bekæmpelse tirsdag den 15/03 om en event. 
     Har holdt møde med Thomas fra forbundet omkring CM (vores mail system).       
      
 
6.   Eventuelt 
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      Næste bestyrelsesmøde er den 7.april       

        
       
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

