
 

1 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, torsdag den 07/04.2022 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

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

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 10.03.2022 
MK har skrevet til Jørgen, men han har ikke svaret – det betyder at Bike & Run 2022 er aflyst. 

 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Bestyrelsen – størrelsen og funktion 

Efter en saglig debat i bestyrelsen, blev det besluttet at bestyrelsen skal nedskrives.  
Så der vil blive lavet et forslag til repræsentantskabsmødet om nedskæring i FSKBHs bestyrelsen. 
Michael opsiger de 2 domæner som Dansk Firmaidræt har brug for og skal der købes andre domæner skal 
det op i bestyrelsen og MK tager kontakt til Søren Willeberg i forbundet. 
 
 

2. Dato for mænd/kvinders motionsdag 
September/oktober 
 

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Tidsplan repræsentantskabsmøde 

HL gennemgik planen og alt køre efter til tiden. PL laver et forslag til mødet 9.2 og 9.3. 15.1 
            HL sendt regnskab rundt til underskrift. 
 

2. Revision 2021 4. kvartal 
HL har rykket de aktuelle udvalg. 
 

5.  Meddelelser fra: 
 

 Formanden   
 

      JT -Danmarks Hurtigste Arbejdsplads (DHA) e-sport racing blev kåret den 3. april 2022 ved et storslået  
      arrangement hos Jan Nygaard i Lyngby. Et kæmpe professionelt set-up i samarbejde med P1Esport,  
      Firmaidræt Storkøbenhavn samt Jan Nygaard. Der blev kørt finale i henholdsvis A, B og C rækken. 
      Afholdt event møde med Gitte & Mette, hvor vi blev enige om, at arrangere aktiviteter 5 x årligt i vores hal. 
 
 

 Næstformanden 
    

      GN –   Intet at berette 

  
     Økonomiansvarlig  
      
      PL – Intet at berette 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
      MK – Intet at berette 
 
      KC – Bruger Bestyrelsen, bliver ændret igen fra 4 til 10 bydels enheder. Det gør man for at det skal  
      styrke mere lokalt.   
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      JVP –  ikke tilstede 

               
      MEM – ikke tilstede 
 
                  
Administrationen 

 
       HL – Orientering: Fået afholdt møde med Jan fra orientering. Blevet enige om at kontingent opkræves i marts, 
     og løb i december. 
     Memberlink: MJ, Niels og HL har haft 2 møder med Kristian fra Memberlink. Venter på tilbagemelding fra  

     Kristian på sidste layout og opsætning. Mobile Pay invoice er klar som betaling, og der er søgt til nets easy, men     

     det tager tid at får igennem. 

     Møde med FIG – Foreningernes idrætsråd Gladsaxe: Aftalt kaffemøde med generalsekretær Per Seier fra FIG 

     den 3. maj, hvor vi drøfter FirmaIdræt, faciliteter mm. 

     Anlægstilskud til idrætsfaciliteter Københavns kommune: 83 ansøgninger, hvoraf 36 blev udvalgt til  

     skud og 17 ansøgninger blev henvist til andre puljer. Vores ansøgning indgik desværre ikke i denne prioritering,  

     og vi har derfor fået afslag på ansøgningen. 

    
     MJ – Da Bike & Run stadig ikke er på plads, da der ikke er kommet en godkendelse fra Rødovre,  
     så det er blevet aflyst i 2022.  
     Har holdt møde med Mette fra Kræftens Bekæmpelse tirsdag den 15/03 om en event. MJ forslog at  
     afholde et pickelball stævne. 
     Har holdt møde med Thomas fra forbundet omkring CM (vores mail system).       
      
 
6.   Eventuelt 
      Næste bestyrelsesmøde er den 19. maj       
        
       
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent MJ 

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

