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Beretning 2021 

 

 

Indledning 

2021 har på mange måder igen været et specielt år ikke bare for Firmaidræt Stor-
københavn men for hele Danmarks foreningsliv – og dette skyldes naturligvis 
COVID-19. 

 

Igen var det året, hvor mange af vores aktiviteter måtte lide under nedlukninger, 
restriktioner og forsamlingsforbud. Flere af vores udvalg har brugt megen energi på 
at ændre programmer, udsætte og aflyse kampe, opstarte aktiviteten kort – kun for 
at blive lukket ned igen. Vi har ikke kunne gøre noget – og det har været et svært år 
at manøvrere i. 
 
I det forløbne år har bestyrelsen set således ud: Jeanette Thornberg (formand), Gitte Niel-
sen (næstformand), Palle Lindstrøm (økonomiansvarlig) samt bestyrelsesmedlemmerne 
Kim Christiansen, John Vinding Petersen, Michael Kofoed og Mari-Ann Egeskov Madsen.  
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor fodboldudvalget og bowlingudvalget også har del-
taget. 
 
Vi har afholdt indledende møde med Kræftens Bekæmpelse – kræftrådgivningen Nørre-
bro, men på grund af corona blev der desværre ikke udviklet meget i 2021. Det er vi nu i 
fuld gang med i 2022.  
 
Vi indledte i det forgangne år et tæt samarbejde med esport ansvarlig fra Dansk Firma-
idræt Martin Fritzen. Der blev nedsat en fokusgruppe, som arbejdede målrettet med et 
arrangement Danmarks Hurtigste Arbejdsplads i samarbejde med P1 Esport, Sim Racing 
og BMW Experience Center.  
 
Vi må desværre konstatere, at de traditionelle idrætter – som er Firmaidræt Storkøben-
havns absolutte dna – stadig er støt nedadgående. Denne udvikling hverken kan eller skal 
bestyrelsen sidde overhørig. Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe, som skal arrangere 
events hen over året, hvor vi inviterer til forskellige aktiviteter. 
 
Det var i 2021, at vi fik færdiggjort vores indgangsparti og baderum. Lige her var det hel-
digt, at vi blev ramt af corona, så arbejdet kunne færdiggøres – uden at genere nogle akti-
ve badmintonspillere. 
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Dansk Firmaidræt  

Ved forbundets seneste repræsentantskabsmøde i november 2021 blev det beslut-

tet, at forbundet ændrede navn til ”kun” at hedde Dansk Firmaidræt.  
 
Firmaidræt Storkøbenhavn hører naturligvis fortsat til under Dansk Firmaidræt – i 
daglig tale kaldet Firmaidrætten.  
 
Medlemstallet for 2021 i Dansk Firmaidræt var 354.953, hvilket er en fremgang på 
11.513 (3,3%) medlemmer.  
 
Dansk Firmaidrætsforbund arbejder stadig efter den nye strategi 2022 – ”Et sjovere 
Danmark i bevægelse”, hvor fokus vil være på ”to indsatsområder og et magisk po-
tentiale” – nemlig en styrkelse af den lokale firmaidræt samt kollegamotion på flere 
arbejdspladser. Derimellem ligger det magiske potentiale, som er nye former for 
relationer, samarbejder og partnerskaber. Ingen tvivl om, at strategien får stor be-
tydning for foreningen, og bestyrelsen vil derfor kigge nøje på vores muligheder.  
 

FSKBH har stadig repræsentanter i Dansk Firmaidræt. Jeanette Thornberg er med-
lem af Styrelsen, Helle Gram Quist formand for kollegamotionsudvalget samt Bodil 
Kjærgaard medlem af kommunikationsudvalget. 

 

 

Medlemsstatistik  

Dansk Firmaidrætsforbund indførte sidste år, som en del af deres strategi at regi-
strere kollegamotion. Kollegamotion er alle de aktiviteter, bevægelse og motion, 
som laves sammen med kollegaerne. Det kan være fællesmotion en fast ugedag, 
pause aktiviteter med kollegaerne, deltagelse i løb og motionskampagner. Klubber-
ne er desværre ikke så gode til at registrere kollegamotion. Det betyder mindre til-
skud til FSKBH, og derved kan klubberne komme til at betale mere i fx kontingent. 
 
Klubindberetningerne pr. 31. januar 2022 viste et samlet aktivitetsmedlemstal på 
52.736 mod 56.970 sidste år, og medlemsklubber fordelt på 224 medlemsklubber, 
hvilket betyder, at vi i 2021 har haft en fald på ca. 4.200 aktivitetsmedlemmer og en 
nedgang på 28 klubber. Corona har igen i 2021 desværre betydet, at FSKBH har 
haft en stor nedgang i både medlemsklubber og medlemsantal. 
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Regnskab 2021 
  

Samlet driftsregnskab 2021 
 

Det samlede driftsresultat udviser et underskud på i alt 509.348,54 kr.  

I dette tal er inkluderet en ekstraordinær post til renovering af baderum og indgangspartiet til 

hallen på 806.048,75 kr.  

 

Den ordinære drift har således resulteret i et overskud på 296.700,21 kr. 

 

Årsregnskabet kan specificeres således: 

 

Regnskab 2021 – nettoudgifter (hele kroner) 
 2019 2020 2021 

Kontor 133.872 0 0 

FSKBH anlæg, ord. Drift -261.563 -352.963 -230.969 

Administration og bestyrelse -51.727 142.987 -42.058 

Idrætsafdelinger i alt -82.656 -57.585 -21.592 

Renter og udbytte -47.061 -9.675 -2.081 

Resultat af ordinær drift -309.135 -277.236 -296.700 

Ekstraordinære udgifter 0 0 806.049 

Driftsresultat i alt -309.135 -277.236 509.349 

 

Fra og med 2019 er tallene inklusive driftsresultatet for den tidligere KFIU-hal. 

 

For posterne -  

 Kontor,  

 FSKBH-anlæg og  

 Administration og bestyrelse 
er en direkte sammenligning af årsresultaterne ikke mulig, da der til og med 2019 er foreta-

get en række interne betalinger mellem FSKBH og KFIU-hallen (nu FSKBH-anlæg). Fra 

regnskab 2020 er disse mellemregninger udeladt, da regnskaberne er sammenlagt i en ny og 

fælles kontoplan. 

 

Årets regnskabsresultat er for andet år præget af de restriktioner, som er gennemført som en 

del af bekæmpelse af Covid19-pandemien.  

Det samlede resultat er præget af væsentligt reducerede indtægter i aktivitetskontingenter 

som følge af hel eller delvis nedlukning af aktiviteterne. Udgifterne har på samme måde væ-

ret reducerede, hvilket har betydet, at det samlede regnskabsresultat resulterer i et overskud 

på den ordinære drift. 

 

Imidlertid betyder det faldende aktivitetsniveau en usikkerhed om indtægt i tilskud fra Dansk 

Firmaidræt i 2022 og fremover, idet den samlede pulje, der fordeles mellem foreningerne i 

forhold til aktivitet forventes uændret.   
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Medlemsudviklingen 
 

Covid-19 pandemien har sat sine tydelige spor i såvel medlemsudviklingen som i aktivitets-

tallene. Al indendørs idræt har været lukket ned i lange perioder, og tilsvarende har udendørs 

aktiviteter været underlagt begrænsninger. Det har medført fald i antallet af medlemmer in-

den for alle kategorier. 

 

Antal aktivitetsmedlemmer pr. år 

2018 2019 2020 2021

Aktivitetsmedlemmer 61.573 73.454 56.970 52.736  
 

De indberettede tal for 2019 indeholder som noget ekstraordinært også deltagelse i DHL-

stafetten, hvilket ikke gør sig gældende for øvrige år. 

 
 

Enkeltmedlemmer er faldet 

i antal, hvilket skønnes at 

skyldes nedlukning af in-

dendørs aktiviteter.  

Det årlige kontingent for 

enkeltmedlemmer er 100 kr. 

 

 
 

 

 

 

 

Kontingentgruppe 1 omfat-

ter klubber, der deltager i op 

til 3 aktiviteter. 

Det årlige kontingent for 

denne gruppe er 600 kr. 

 

 

 

 

 

Kontingentgruppe 2 omfat-

ter klubber, der deltager i fra 

4 til 6 aktiviteter. Det årlige 

kontingent for denne gruppe 

er 1.200 kr. 

 

Kontingentgruppe 3 omfat-

ter klubber, der deltager i 7 
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eller flere aktiviteter. Det årlige kontingent for denne gruppe er 1.800 kr. 

 

FSKBH-anlæg 
 

Under posten FSKBH-anlæg registreres alle udgifter og indtægter vedrørende idrætshallen, 

tennisbanerne og parkeringsarealet. Resultatet af årets ordinære drift er et overskud på 

230.968,59 kr.  

Ud over den ordinære drift er der i 2021 afholdt udgifter til renovering af baderum og ind-

gangsparti for i alt 1.006.048,75 kr. Over driften er afholdt 806.048,75 kr., mens de resteren-

de 200.000 kr. er finansieret af midler, der var hensat til forbedringer af hallen. 

Det samlede driftsresultat for hallen er derfor et underskud på 575.080,16 kr. 
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Konto 2019 2020 2021

Indtægter

Lejeindtægt badminton - kontrakt 2010 -432.376,25 -235.025,00

Lejeindtægt FSKBH badminton 2011 -46.235,00 -23.690,00

Lejeindtægt FSKBH øvrige 2012 -2.400,00 -1.600,00

Lejeindtægt badminton - løs udlejn. 2013 -169.354,95 -118.002,48

Lejeindtægt badminton i alt -727.061,46 -650.366,20 -378.317,48

Lejeindtægt FSKBH Tennis 2020 -29.700,00 -25.920,00

Lejeindtægt tennis - medlemmer 2021 -230.250,00 -225.600,00

Lejeindtægt tennis - løs udlejning 2022 -42.535,62 -57.530,25

Lejeindtægt tennis i alt -194.972,25 -302.485,62 -309.050,25

Parkering 2030 -20.184,50 -19.781,50 -19.500,00

Kiosksalg 2050 -52.226,33 -34.131,50 -21.640,00

Diverse indtægter 2090 -19.259,13

Varelagerforskydning 2058 -5.056,10 3.961,77

Indtægter I alt -1.011.820,92 -743.805,09

Udgifter

Husleje 2110

El 2120 115.877,61 22.775,32 31.668,62

Ejendomsskat og renovation 2121 118.603,00 124.147,41 126.730,75

Varme 2122 incl. Kt. 2120 75.228,02 38.082,20

Vand 2130 38.156,70 -2.171,56 12.886,07

Grundejerforening 2135 46.697,29 46.921,58 47.459,88

Forsikring 2150 23.368,80 27.745,28 23.161,28

Drift og vedligehold - tennisbaner 2155 37.278,65 31.935,00 28.663,75

Drift og vedligehold - parkering 2156 1.806,60 8.618,50

Alarm 2165 41.090,88 44.909,14 42.322,18

Rengøring 2170 30.852,82 8.520,82 13.829,31

Kørsel 2175 284,20 39,90

Småanskaffelser 2180 1.646,57 758,11 1.046,05

Udgifter til bookingportaler 2185 19.845,39

Nyanskaffelser 2190 13.123,86 400,00 0,00

Reparation og vedligeholdelse 2200 29.639,49 0,00 0,00

Varekøb 2210 26.551,00 9.277,10

Parkeringskompagniet 2220 1.451,25 1.185,00 -690,00

Løbende indvendig bygningsvedligeh. 2230 11.442,39 2.172,50

Reparationer indvendig bygning 2231 0,00 700,00

Anskaffelser indvendig bygning 2232 0,00 0,00

Løbende udvendig bygningsvedligeh. 2240 1.646,55 0,00

Reparationer udvendig bygningvedl. 2241 0,00 0,00

Anskaffelser udvendig bygningsvedl. 2242 259,85 190,00

Hensættelser 2285 50.000,00 50.000,00 0,00

Løn servicemedarbejder 2310 157.822,04 184.512,90 106.833,02

I alt ordinære driftsudgifter 658.857,61 512.836,50

Resultat af ordinær drift -352.963,31 -230.968,59

Opdatering af baderum (konto 2280 og 2285) 806.048,75

Samlet resultat 575.080,16

FSKBH-anlæg (hele 1.000 kr.)

 
 

Regnskabet for 2021 er påvirket af restriktionerne som følge af Covid-19. Således er indtæg-

ter vedrørende udlejning af hallen ca. 270.000 kr. lavere end i 2020. En del af de manglende 

indtægter er kompenseret fra forbundet, hvor det har været muligt at søge en særlig Covid-

pulje, der dækkede dokumenterbare tab i indtægter. Det har i den forbindelse ikke været mu-

ligt at søge dækning for tab vedrørende løs udlejning af badmintonbaner. Den modtagne 

kompensation er bogført og forklaret under posten Administration og bestyrelse. 

 

Indtægter for udlejning af tennisbaner er i 2021 forøget med ca. 7.000 kr. i forhold til året 

før. 
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Nedlukningen af hallen har betydet, at der på de almindelige driftsudgifter generelt har været 

besparelser. Dog har der på udgifter til el været en betydelig merudgift, hvilket skyldes, at 

der i byggeperioden har været opsat varmekanoner og affugtere. Modsat er der på konto for 

varme et betydeligt mindre forbrug. 

 

Som en ny post i regnskabet er optaget udgift til bookingportaler. Denne post dækker over 

udgifter til elektronisk booking og betaling af udlejning af badmintonbaner på løs basis. 

 

 

Administration og bestyrelse 
 

Under posten "Administration og bestyrelse" registreres foreningens fællesudgifter og -

indtægter, som for eksempel kontorhold, grundkontingenter, tilskud fra Dansk Firmaidræt og 

øvrige udgifter og indtægter, der ikke kan henføres til en enkelt aktivitet. Posten udviser et 

overskud på i alt 42.058,37 kr. 

 

Hovedposterne udviser følgende: 

 

  2019 2020 2021 

Kontingent 184 164 144 

Dansk Firmaidræt 694 702 598 

Adm.bidrag 96 65 59 

Øvrige indtægter 217 85 331 

Kontor 52 0 0 

Indtægter i alt 1.243 1.016 1.132 

    Lønomkostninger 871 960 853 

Kontorhold 143 155 154 

Møder, kørsel, repræsentation 
mv. 45 22 31 

Diverse udgifter 10 11 4 

Aktivitetsudgifter 70 11 48 

Kontor 186 0 0 

Udgifter i alt 1.325 1.159 1.090 

 

 

 

Medlemskontingenterne er i 2020 reduceret med ca. 20.000 kr. i forhold til 2020, hvilket 

svarer til ca. 12%. En væsentlig årsag til dette fald skønnes at være, at mange aktiviteter har 

været lukket ned, samt at mange virksomheder har været tilbageholdende med at deltage i de 

enkelte igangværende aktiviteter. Det har betydet et fald i antal medlemmer, som tidligere 

illustreret. 

 

Dansk Firmaidræt dækker over kvartalstilskud, som beregnes i forhold til aktivitetsmed-

lemmer. Der har de seneste år været et faldende bidrag, idet aktiviteten generelt har været 

dalende. I 2021 er indtægten reduceret med ca. 104.000 kr. i forhold til 2020. Det må forven-
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tes, at der som følge af dalende aktivitetstal, blandt andet som følge af Covid-19, vil være 

yderligere fald i denne væsentlige indtægtskilde. 

 

Administrationsbidrag er i regnskabet faldet med 6.000 kr. Posten beregnes med 5% af ud-

valgenes stævneindtægter. Da disse er faldet som følge af Covid-19, giver det et lavere bi-

drag til dækning af fællesudgifterne. 

 

Øvrige indtægter indeholder kontorhjælpstilskud fra Dansk Firmaidræt, tilskud fra hjælpe-

pakke for tab af kontingent, gebyr for indberetninger samt opkrævningsgebyr.  

Særligt er der på denne konto indtægtsført 292.115 kr. som kompensation for tab som følge 

af Covid19. Dette beløb dækker over konstateret tab på baneleje badminton 242.115 kr. kon-

tingenttab 25.000 kr. og særligt tilskud til markedsføring i forbindelse med genstart efter 

nedlukning med 25.000 kr. 

 

Lønomkostningerne er i 2021 reduceret med ca. 107.000 kr., i forhold til 2020, hvilket skyl-

des nye regler for feriepenge, der trådte i kraft i 2020. Lønomkostningerne udgør i 2021 ca. 

853.000 kr., hvilket svarer til ca. 78% af de samlede udgifter til administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter viser i regnskabet en udgift på ca. 48.000 kr. Beløbet dækker over tilskud til af-

delingerne 2.095 kr., Arbejdspladsernes motionsuge 1.486 kr., Mors-dag event og Mænds 

motionsdag 1.978 kr. samt udgifter til festligholdelse af foreningens 10-års jubilæum med 

42.325 kr. 

 

 

Renter og udbytter – indtægt 2.081,00 kr. (Budget  0 kr.)  

 

Idrætsafdelingerne 
 

Idrætsafdelinger under ét - resulterer i 2021 et overskud på 21.592,25 kr. mod et budgette-

ret overskud på 794 kr.  

 

De enkelte udvalgs regnskabsresultater (negative tal - er overskud): 
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Idrætsafdelinger: 2019 2020 2021

11 Gokart -8.620 -5.553 0

15 Badminton -6.236 -4.190 9.281

Bike & Run 3.274 0 0

25 Billard -8.947 -15.101 -6.782

30 Bordtennis -3.329 954 -180

35 Bowling 6.605 -18.663 736

55 Dart 2.143 0 0

65 Fodbold (7-mands) -50.285 -20.275 2.504

Fodbold Nord 303 0 0

115 Håndbold (vinter) 1.000 1.680 2.300

121 Senioridræt 480 0

135 Lystfiskeri -241 -416 -8.981

Motionsløb -765 -94 0

165 Petanque -612 6.946 644

190 Skydning -6.984 742 -1.262

200 Squash 0 0

205 Svømning -5.757 -4.568 -8.094

210 Tennis -4.519 -328 -11.230

390 Yoga 3.115 1.800

400 Erhvervsskoler -2.800 -1.000 -2.275

E-sport 1.748

I alt idrætsudvalg -82.655 -57.584 -21.591  
 

Restriktioner som følge af Covid-19 har i stor udstrækning påvirket de enkelte udvalg, der 

løbende har måttet tilpasse aktiviteterne efter de til enhver tid gældende regler. Det har der-

for ikke i alle tilfælde været muligt at sikre regnskaber i balance, hvorfor enkelte udvalg 

undtagelsesvis afslutter regnskabet med underskud. 

 

Indskrænkningerne som følge af Covid-restriktioner har medført et fald i stævneindtægterne 

på ca. 107.000 kr. i forhold til året 2020. Reduktionen svarer til ca. 8%. Set fra det seneste 

”normale” år 2019, er stævneindtægter reduceret med ca. 733.000 kr. svarende til ca. 38% 

over en to-årig periode. 

 

De svigtende aktiviteter og 

stævneindtægter har dog 

langt overvejende været 

opvejet af færre udgifter til 

for eksempel dommer, præ-

mier og lignende. Dog har 

der for nogle udvalg været 

tale om uforudsete udfor 

 

 

dringer, der har betydet, at 

de aflægger et regnskab, der 

udviser et underskud. Flere 

udvalg har på grund af de særligt vanskelige vilkår i 2020 ansøgt om godkendelse af under-

skud, hvilket bestyrelsen har godkendt på grund af forholdene med Covid-19.  
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Bike & Run, der af bestyrelsen er besluttet som en PR-aktivitet, har de seneste to år desværre 

været aflyst på grund af forsamlingsforbud. Det er håbet, at aktiviteten kan genoptages i 

2022.  

 

 

 

Status: 
 

Foreningens samlede aktiver udgør 5.707.235,36 kr.  

Fratrukket kortfristet gæld på i alt 632.598,36 kr. giver det en egenkapital på 5.074.637,00 

kr. 

 

AKTIVER 31/12-2021 31/12-2020

Varelagre i alt 6.412,82 17.635,67

Værdipapirer i alt 3.871.616,94 3.871.969,78

Debitorer i alt 262.798,01 501.189,60

Likvide beholdninger i alt 1.566.407,59 2.091.842,96

Aktiver i alt 5.707.235,36 6.482.638,01

PASSIVER 31/12-2021 31/12-2020

Kortfristet gæld i alt 632.598,36 898.299,63

Egenkapital primo 5.584.338,38 3.579.212,30

   - Opsparede midler 0,00 946.552,55

   - Egenkapital KFIU-hallen 0,00 715.897,04

   - Kursregulering -352,84 65.440,49

   - Driftsresultat -509.348,54 277.236,00

Egenkapital ultimo 5.074.637,00 5.584.338,38

Passiver i alt 5.707.235,36 6.482.638,01

Regnskab 2021 - Status

 
 

Under passiver er posterne ”Opsparede midler” og ”Egenkapital KFIU-hallen” fra og med 

regnskab 2021 inkluderet i posten ”Egenkapital primo”. 

 

Under passiver er der registreret hensættelser således: 

 

 Hensat i året Hensat i alt 

Fodboldudvalget til tilskud ESCG 0 89.718,31 

Billardudvalget til nye billardborde 5.000,00 25.000,00 

Gocartudvalget til annoncering 0,00 2.000,00 

KFIU-hallen til forbedringer -200.000,00 0 
 

Til delvis finansiering af forbedringerne i omklædningsrum er det hensatte beløb på 200.000 

kr. anvendt, hvorefter hensættelser til forbedringer i KFIU-hallen er nulstillet. 

 

 

Bike & Run Stafetten  

Bike & Run har desværre de sidste to år været aflyst på grund af Corona. 
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Events 

 

FSKBH har inviteret til stor Pickleball turnering til mænd/kvinders motionsdag. Der 
var desværre ikke den store opbakning hos kvinderne så den dag blev desværre 
aflyst. Hos mændene havde 14 hold tilmeld sig og det var en super aften med mas-
ser af sjov og hygge, efterfølgende med sandwich en øl eller vand. 
FSKBH prøver at gentage succesen til oktober. 
 

Erhvervs- og produktionsskolerne 

I september havde FSKBH besluttet igen at afholde ung cup, efter et par år med for 
meget ballade. 
Det var et lidt mindre stævne med flere frivillige. Det gik rigtig godt og der var ikke 
så meget ballade som tidligere. Så alt i alt en god oplevelse og der er sat ny dato 
for 2022. 

 

Firmaidræt Open 

I 2021 blev der afholdt Firmaidræt Open i Aarhus over 2 weekender i efteråret. 
Begge arrangementer havde pæn tilslutning.  

 

Landsdel Øst og Region Hovedstaden 

Strukturen er fastsat i Dansk Firmaidræts vedtægter. Der er ikke tillagt beslutnings-
kompetencer til de to organer, idet formålet med de to organer først og fremmest at 
give medlemsforeningerne mulighed for sparring, gensidig inspiration og erfarings-
udveksling. 

Landsdel Øst holder som regel et årligt møde, hvor hver forening har mulighed for 
at deltage med maks. fem personer. I Region Hovedstaden holdes møde efter be-
hov – et til to om året – hvor de tilknyttede firmaidrætsforeninger har en fast repræ-
sentant samt mulighed for at møde med yderligere en person til møderne. FSKBHs 
faste repræsentant i Region Hovedstaden er Gitte Nielsen.  

Fra forbundets side er det Rikke Line Klockars Jensen, som er tilknyttet Landsdel 
Øst og Region Hovedstaden som udviklingskonsulent. Hendes opgave er bl.a. at 
vejlede og hjælpe med udvikling, organisationsopgaver, uddannelse og forholdet til 
offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.  

 

 

 

European Company Sport Games 
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European Company Sport Games (ECSG) afvikles normalt hvert år skiftevis med 
vinterfestival i lige år og sommerfestival i ulige år.  

På grund af corona var Sommerfestivalen, som skulle afholdes i Mannheim, aflyst i 
2021. Den afholdes i stedet fra den 22-26. juni 2022. 

 

 

Frivillig fredag  

Frivillig fredag blev ikke arrangeret i år, men til gengæld blev alle inviteret til stort og 

flot 100-års jubilæum. 

Det var en super hyggelig aften med en flot rundvisning i Det Ny Teater med efter-

følgende middag i Teaterkælderen med musik og taler. 

 

www.fskbh.dk  
 
www.fskbh.dk er Firmaidræt Storkøbenhavns hjemmeside. 
Hjemmesiden fik i efteråret 2020 et helt nyt layout, som virker mere indbydende og 
nutidigt. Samtidig henvender hjemmeside sig også mere til eventuelle nye med-
lemmer. Hjemmesiden er sammen med nyhedsbrevet FSKBHs primære informati-
onskanal til klubberne og deres medlemmer. 
I 2021 har FSKBH afprøvet online tilmelding og betaling til turneringer og stævner i 
nogle idrætter. Der har desværre været en del udfordringer i starten. Efter nogle 
justeringer så prøver vi igen i 2022, og så skulle det gerne fungere meget bedre. 
 

 

Nyhedsbrev – den ugentlige medlemsinformation  
 
Næsten hver torsdag sendes det ugentlige Nyhedsbrev pr. e-mail til vores med-
lemsklubber og andre interesserede. I 2021 er nyhedsbrevet udkommet sjældnere 
end vanligt, da der har været færre indbydelser mv. grundet Corona. I Nyhedsbre-
vet informerer vi i kort form om stort og småt inden for firmaidrætten. 
Nyhedsbrevet fik også nyt layout i efteråret 2020, som gør det meget mere indby-
dende at læse. Nyhedsbrevet er først og fremmest tænkt som en appetitvækker 
med relevante links til indbydelser, resultater, stillinger mv., hvilket giver os mulig-
hed for  
• At give læserne et hurtigt overblik over alle aktuelle emner,  
• Enkel og alligevel fyldig information, der kun fylder få kilobytes (KB),  
• Hurtig videreformidling for vore klubber til deres kontaktpersoner eller alle med-
lemmer. 
Og vi håber selvfølge at modtagerne af nyhedsbrevet deler det med deres kollega-
er. 
 

 

FSKBHs kontor og administration  
 

http://www.fskbh.dk/
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Siden etableringen af FSKBH i 2010 har vores administration haft hjemsted i KFIU-
Hallen. Pr. 1/7 – 2019 Fusionere FSKBH med foreningen KFIU med FSKBH som 
den fortsættende forening.  
Til servicering af vore medlemsklubber og idrætsafdelinger har FSKBH ansat med-
arbejdere i administrationen. I forbindelse med fusionen med Foreningen KFIU er 
servicemedarbejderen overgået til FSKBH. 
Der er derfor nu fire ansatte, hvoraf en er fuldtidsansat og de 3 andre har mellem 8 
og 21 timer om ugen. 
 

 

 

 

FSKBH-anlægget/KFIU Hallen i Valby  
 
I 2020 var det planlagt at omklædningsrummene skulle renoveres i sommerferien. 
Det blev så først i december at håndværkerne kom i gang med renovering, men så 
var det også under Corona nedlukning, hvor brugerne alligevel ikke måtte være i 
hallen. Renoveringen skulle have været færdig i starten af marts, men håndværker-
ne var først færdige i august måned. Resultat er i hvert fald blevet flot, og der er 
kommet vandbesparende brusere op, ligesom nogle gamle og tæret rør i kælderen 
er blevet skiftet. Udover omklædnings- og baderummene blev indgangspartiet også 
renovere nu håndværkerne alligevel var i gang.  
 
Udlejningen har i 2021 igen været påvirket af Corona. 
For badmintonudlejningens vedkommende, så var hallen lukket i løbet at året pga. 
restriktioner. Det betød mindre udlejning og selvsagt mindre indtægt. Spillerne der 
havde baneleje kontrakt, fik banelejen retur i den periode de ikke kunne spille. Vi 
blev dog kompenseret for dette tab gennem Dansk Firmaidræt, ligesom den mang-
lende indtægt for FSKBHs badminton holdturneringen blev kompenseret. Det var 
dog desværre ikke muligt at få kompensation for de baner der blev udlejet som løse 
baner. 
For tennisbanernes vedkommende, så har der også i 2021 været stor tilslutning til 
at spille på dem igen. Det skyldes nok, at det er en udendørs aktivitet hvor restrikti-
onerne ikke var så slemme, og at prisen for et medlemskab er meget favorabel. I 
2021 faldt antallet af medlemmer godt nok med ca. 80 personer, men det er stadig 
ca.100 mere end de 280 der var medlem i 2019.  
Tennisbanerne og badmintonbanerne udlejes også gennem en online portal, så 
ledige tider kan lejes ud.  
Både medlemsklubber, enkeltmedlemmer og andre, der er interesseret i at leje 
badminton- eller tennisbaner på idrætsanlægget i Valby, er meget velkomne til at 
kontakte FSKBHs kontor for at få nærmere oplysninger om mulighederne. 

 

 

 

Københavns Kommunes idrætsfaciliteter 
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En meget stor del af vores aktiviteter afvikles i Københavns Kommunes idrætsfacili-
teter (fodboldbaner, idrætshaller, svømmehaller, petanquebaner mv.). De faciliteter, 
som vores afdelinger får stillet til rådighed, er i det store hele tilfredsstillende.  

Som alle ved har Københavns Kommune indført gebyr på brug af faciliteter. I 2021 
var alle undtaget på grund af corona. 
 
 

Idrætsforum København 

Idrætsforum København arbejder politisk for at sikre de bedste betingelser og ud-

viklingsmuligheder for den organiserede idræt i København, og er et samlet talerør 

til Københavns Kommune. Derudover indbyder Idrætsforum København ligeledes til 

konferencer, debat med kulturpolitikere samt temamøder. 

 
FSKBH har deltaget ved Dialog- og netværksmøder med foreninger i Københavns 
Kommune. I juni var det daværende overborgmester Lars Weiss som præsentere-
de socialdemokratiets valgprogram for idrætten i København. I september var det 
borgmesterkandidat Jakob Næsager som præsenterede visioner for udvikling af 
idrætten i Københavns Kommune, bl.a. styrkelse af samarbejdet mellem skoler og 
idrætsforeninger. I september var der også inviteret til konferencen: Idræt i Storby-
en, hvor der var flere workshops og politikere til valgdebat. 
 
FSKBH er altid inviteret til disse arrangementer, og vi er naturligvis repræsenteret. 
 

Afslutning  

Dette var en gennemgang af, hvad bestyrelsen har valgt at berette om på det over-
ordnede plan fra den forgangne sæson.  

Helt som vi plejer har vi placeret afsnittet med beretninger fra vores idrætsafdelin-
ger som et appendiks til beretningen. 

 

Herfra skal der lyde en kæmpe tak til alle jer, som i det forløbne år har ydet en frivil-
lig arbejdsindsats til gavn og glæde for Firmaidræt StorKøbenhavn. Uanset om je-
res indsats er ydet som leder i en af vores klubber, udvalgsmedlem i en vores 
idrætsaktiviteter eller som hjælper ved vores arrangementer, er den af uvurderlig 
betydning for FSKBHs fortsatte eksistens. Det er ikke mindst jeres fortjeneste, at 
Firmaidræt StorKøbenhavn er og fortsat vil være en spændende idrætsforening. 

Valby, den 8. april 2022 

Jeanette Thornberg  

Formand 

 

Idrætsafdelingerne 
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Som nævnt i punktet afslutning, er der selvfølgelig også i den skriftlige beretning en 
kort orientering fra vores afdelinger om deres idrætsaktiviteter i det forløbne år, idet 
idræt er og bliver vores kerneaktivitet.  

 

Badminton 

I Badmintonafdelingen er alle velkommen om de er nybegynder eller øvede. 

Vi har en holdturnering, hvor alle firmaer kan deltage og kampene spilles i hen-
holdsvis KFIU-hallen og de forskellige spillesteder, som firmaerne stiller til rådighed. 

Holdturneringen starter i september og slutter i april, dog afhænger det af om der er 
mange udskudte kampe. Som for eksempel i år på grund af corona er der mange 
udskudte kampe, så vi slutter den 5. maj 2022. 

Der er flere forskellige aldersgrupper, både senior og veteraner (35+år), og der spil-
les i flere kategorier, lige fra elite til nybegynder. Det afhænger af hvilke hold der 
tilmelder sig og hvilke kategorier der er tilmelding i. For er rækkerne ikke så store, 
bliver flere af dem slået sammen. Der er minimum 7 kampe til hvert hold. 

Vi gør meget at for at kampene bliver mod jævnbyrdige modstandere.  

I 2019-2020 var der 80 hold, 9 rækker med 339 kampe 

I 2020-2021 var der 67 hold, 9 rækker med 247 kampe 

I 2021-2022 var der 51 hold, 6 rækker med 244 kampe 

Vi har desværre været meget ramt af corona, men håber at alle holdene kommer 
tilbage så vi kan få en stor holdturnering op at køre igen. 

Vi har tidligere også haft en miniturnering i januar og et FSKBH mesterskab i no-
vember, men dette har desværre ikke været gennemført de sidste par år, men må-
ske bliver den nye sæson der, hvor vi får startet det op igen  

 

Bordtennis 

Vi har i denne sæson haft et helt normalt år og det har været dejligt. Vi har intet 
mærket til corona, idet at alle kampe er afviklet efter planen. Vi har indtil videre ar-
rangeret et stævne i Amagerhallen som var godt besøgt med masser af spil, fælles 
morgenmad og frokost, som var en stor succes. Vi forventer den samme interesse 
og succes til vores afsluttende stævne i Amagerhallen til april.  Vi slutter året af i 
maj med årsmøde, som modsat sidste år, igen vil blive uden begrænsninger med 
både pokaluddeling og stegt flæsk i HK Huset på Svend Aukens Plads.  
Dejligt at sæsonen har været god ved os og vi har og er tilbage på fuld damp. 
 
Ang. udviklingen omkring Firmaidræt Bordtennis, så har vi ladet den ligge i denne 
sæson, men håber at vi i den kommende sæson, kan iværksætte tiltag hvor vi ind 
 
 
kalder hold- og klubledere til seminar, for at udvikle på hvordan vi får flere til at spil-
le firmabordtennis.  



 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund samt De Danske Skytteforeninger 
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk  

 

 

Håndbold 
Jeg arrangerede et stævne den første weekend i december og den første weekend 
i januar. 
Der var fire tilmeldte hold til begge stævner, men desværre faldt tre af dem fra 
grundet frygten for Coronasmitte, så jeg måtte aflyse begge stævner. 
 
Jeg planlagde et nyt stævne den 19. marts, men der var kun to tilmeldte hold, så 
jeg aflyste. 
 
Nu håber jeg, at de planlagte stævner den 30. april og 14. maj bliver til noget. 
Jeg har korrespondance med flere af holdene, og de er positive omkring firma-
håndbolden – både nogle af de gamle hold, men også nogle nytilkomne. 
Så jeg klør på. Jeg tror på, at det nok skal lykkes at få arrangeret og afholdt nogle 

stævner 😊 

 
Planen er i hvert fald at køre med stævner frem for en fast turnering, så længe ver-
den og tilmeldingerne er så usikre. 
 
 

Petanque 

Første halvår af 2021 var præget af mange Covid 19-restriktioner, som heldigvis 
ikke fik større betydning for afvikling af Petanque-holdturneringen i 2021, selv om vi 
manglede et par hold i forhold til tidligere år. Men optimismen er klart tilbage, idet vi 
med 29 hold i 2022 får den største holdturnering gennem de 25 år, hvor der er spil-
let petanque i firmaidrætten. 

 

I årets triple mesterskaber deltog 20 hold, som svarer til niveauet i de seneste 4-5 
år. Til årets double-mesterskaber var der stor tilslutning, idet 28 par deltog, hvilket 
er det største antal siden 2014. Endvidere har vi holdt to sociale stævner (fastelavn 
og jul), hvor vi spiller med skiftende makkere. Julestævnet afvikles indendørs i Stal-
den, Hvidovre, og her er der maksimalt plads til 42 spillere, hvilket vi for første gang 
nåede i 2021. 

 

 

 
 

 

 

 

Skydning 
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Medlemsklubber 

 

Der er stadig 11 klubber i FSKBH skytte afdeling. Det er vores indtryk i udvalget at 

aktiviteten ude i klubberne er lav. En undtagelse er BW-I som grundet pr-

skydninger er gået fra 3 til 25 medlemmer. 

Dette er et udtryk for at det kan betale sig at få udbredt kendskabet til at man har 

en skytteforening i firmaidræt. 

 

 

Sommersæsonen 2021 

Vi afholdt et sommerstævne på pistol 25m. og riffel 50m. i juni. Vi havde også invi-

teret ikke FSKBH skytter. Der deltog 24 skytter hvoraf de 8 var fra FSKBH (2 fra 

udvalget). Vinder på riffel Hvidovre Skytte kreds. Ingen holdskydning på pistol. 

Sommerstævnet på 200m. blev aflyst grundet for få tilmeldte 

 

 

Vintersæsonen 2021-22  

FSKBH 15m. efterårsstævne blev afholdt i november. Her havde vi ligeledes invite-

ret ikke FSKBH skytter. Der deltog 22 skytter hvoraf de 6 var fra FSKBH (3 fra ud-

valget). Vinder på pistol Pilen1927 og på riffel Hellerup Skyde Selskab. Til forårs-

stævnet deltog 34 skytter. Kun 6 skytter kom fra FSKBH. Heraf var de 3 fra udval-

get. Vinder på pistol Pilen 1927. Ingen holdskydning på riffel. 

 

 

Fremtiden  

Grundet den lave aktivitet vil det nuværende udvalg arbejde på en nedlukning af 

FSKBH skytte afd.  

Vi mener ikke, at en afdeling kan køre med så få FSKBH deltagere til vore aktivite-

ter.   

 

Svømning 

Svømmeåret 2021 var mindre præget af Corona pandemien end 2020, hvilket be-
tød nedlukning af svømmehallerne i Københavns Kommune i starten af sæsonen. 
Vi åbnede op igen i marts måned, og året er gået godt. De fleste gamle svømmere 
er kommet tilbage, men vi har også haft tilgang af nye, hvilket vi er rigtig glade for. 
Dette gælder for både Hillerødgade Svømmehal og Sundby Badet. Stor tak til de 
trofaste svømmere. 
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Vi blev nødsaget til at skulle finde en ny vandgymnastikinstruktør, da vores instruk-
tør måtte stoppe grundet studier. Vi fandt hurtigt en anden løsning trods det, at vi 
var midt i sæsonen og de fleste jo allerede er engageret til anden side. 
Vi afholdte juleafslutning med gløgg og æbleskiver igen efter det blev tilladt. Dette 
var en dejlig oplevelse at kunne gøre igen.  
Fremtiden i svømmeafdelingen: Vi har fået tilkendt vores vanlige svømmetider i 
Sundby Badet og Hillerødgade Svømmehal de næste to år, september 2022 – april 
2024.   
Københavns Kommune Fritidsforvaltning har varskoet renovering af de fleste af de 
københavnske svømmehaller over en periode af ti år. Hillerødgade skal dog ikke 
renoveres, men Sundby Badet skal jævnes med jorden og der skal bygges et helt 
nyt anlæg. Svømmeafdelingen vil se på muligheder, når den tid kommer. 

 

 

 


