
 

1 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, torsdag den 19/05.2022 kl. 17.30 på FSKBH 
kontoret. 

 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm (PL), 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 PL blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

MJ tilføjet punkt 3.5 ansøgning om en ny PC. Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 07.04.2022 
Kræftens bekæmpelse har ikke vendt tilbage. 

Michael K er blevet spurgt til domæneaftalen, er ikke kommet tilbage med svar. 
 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Afvikling af bestyrelsesmøder fremadrettet – opdeling af aktiviteter til bestyrelsen 

KC tager sig af fodbold og håndbold. GN tager fisker og Svømning. MEM tager badminton og tennis. JVP 
tager Bordtennis, bowling, petanque, skydning og gokart.  
Indlæg til Punkt 5 i dagsorden, skal sendes skriftligt en uge før et møde, så der ikke bruges så meget tid på 
det under mødet. Sendes til MJ og HL.  
Fastsættelse af målsætning om hvor er Firmaidræt Storkøbenhavn om 3 år, til næste møde. 
 

2. Mødedatoer 2022/23 
16. juni, 7. september, 13. oktober, 10. november, 8. december, 9. februar, 16. marts, 13. april, 11. maj – 
27. april repræsentantskabsmøde.  

 
3. Ansøgning tennis 

Bestyrelsen drøftede denne ansøgning på 7000,- og det blev besluttet at den bliver godkendt i år, men næ-
ste år skal de justeret gebyret i forhold til kampe, så det balancerer. 

 
4. Samarbejde Copenhagen Warrior 

Det blev besluttet ikke at indgå et samarbejde. 
 

5. Ansøgning om PC til MJ 
Godkendt til ny pc, skærm og support. MJ kan spørge JVP om hjælp.  
 

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Evaluering af repræsentantskabsmøde 
Til næste år skal et bestyrelsesmedlem vælges for 1 år.  
Der var godt debat og god stemning. 

              
 

5.  Meddelelser fra: 
 

 Formanden   
 
JT - Deltaget ved Dansk Firmaidræts formandsmøde. Et spændende og konstruktivt møde hvor især workshop   
om Strategi 2027 var et af dagens højdepunkter. 

FSKBH har afholdt repræsentantskabsmøde. Desværre ikke det store fremmøde, men til gengæld var der 
denne gang en del debat om vedtægtsændringer. 

Været til netværksmøde hvor københavns nye fritids- og kulturborgmester Mia Nygaard fortalte om manglende 
kapaciteter, idrætsmillarden som skulle benyttes til renovering og OL visioner. Endvidere var direktøren for By 
& Havn forbi og fortælle om den gevaldige ’trafik’ der er i københavns havne. 
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Jeg deltog sammen med Gitte til Ladies in Action afholdt af KFS. Et rigtig godt og sjovt arrangement hvor der 

blev afprøvet irsk dans, rul og stræk og silent groove.  

 
 Næstformanden 

    
      GN – Deltog i Formandsmødet d. 23/4 i Nyborg. Et godt møde med indspark til den kommende strategi. 

Deltog i FSKBH’s Repræsentantskabsmøde d. 28/4. 
D. 3/5 holdt svømmeafdelingen årsmøde hos Radiometer. 
Deltog i Dialog og netværksmøde på Københavns Rådhus d. 4/5. Her fortalte den nye Fritids- og kulturborgme-
ster om sine visioner for valgperioden. 
Deltog i årsmødet i billardafdelingen d. 11/5. 
D. 18/5 deltog jeg i event afholdt af Københavns Firmasport. 

 
  
     Økonomiansvarlig  
      

PL – orienterede om 1. kvartal regnskab, hvor det se lovende ud for FSKBH-anlægget, og det er alene for 
badminton, da tennis ikke er kommet i gang endnu. For idrætsafdelingerne, ser det også ud til at det går den 

rigtige vej.  
 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

KC Fodbold: Der er startet 2 nye seniorrækker op med 8 hold i hver, efter at det trykte program er blevet ud-
sendt. 

 

       
      JVP – ikke tilsted 

               
      MEM – ikke tilsted 
 
                  
Administrationen 

 
HL – Aske: Stopper med udgangen af juni, så vi skal have en ny servicemedarbejder fra 1. august. 2022 – Hvis 

I kender nogle der kunne være interesseret hører jeg gerne om det, da det er tidskrævende med en ansøg-
ningsrunde, hvor der ikke er nogle egnet kandidater.  
Jobannonce i nyhedsbrev og evt. Ukrainere gennem dansk flygtningehjælp 
Møde med FIG – Foreningernes idrætsråd Gladsaxe: Afholdt møde med generalsekretær Per Seier fra FIG den 
17. maj. Der afholdes en fodboldturnering med firmaer fra rådgivende ingeniørfirmaer (Moe, Sweco m.fl) Beta-
ler for banerne til kommunen (400,- for en kamp), så kan vi hjælpe hinanden her. Per sender oversigt med 
klubber. 
Hallen: Der er hul i taget, og der skal gøres noget, fået flere klager om der ikke kan spilles på banerne. Skal vi 
indhente tilbud. HL kan kontakte Topdahl, som er bygnings- og energirådgivende firma – Det har stået her re-
novation af hermes hallen. MEM skal høres om hun kan deltage i møde med Topdahl. 
Graffiti: Hele bagvæggen af hallen er overmalet med graffiti, hvilket et bestyrelsesmedlem i grundejerforenin-
gen ikke er tilfreds med. Har hørt Falck, Bygningshjælp dækker det ikke. GN vil hører graffiti kunster, om det 
vi/kan male bagvæggen med et sportsbillede. 
Der fremlægges liste med klubber der skal afskrives på næste møde.  

 
       

MJ – I forbindelse med nyt tiltag fra forbundet om en evt. ansættelse af ny person til at øge arrangementer hos       
FSKBH, ønsker MJ at gå ned i tid til 7 timer ugentligt fra 1. juni, og være på kontoret tirsdage og nyhedsbrev 

udkommer tirsdag i stedet for torsdag.  
MJ har haft møde med Tine og Bjarne fra bowling omkring deres hjemmeside. Den er åben nu på Firmaidræts 
Storkøbenhavns hjemmeside. 

     MJ er på ferie til tirsdag den 7. juni   
      
 
6.   Eventuelt 
      Næste bestyrelsesmøde er den 16. juni.       
        
       
    FSKBHs mødekalender: Klik her  
    Referent HL 

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

