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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, torsdag den 16/06.2022 kl. 17.30 på Firma-
idræts Storkøbenahvns kontoret. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm (PL), Kim Christiansen (KC), 
Mari-Ann E Madsen (MEM), John V. Petersen (JVP) og Henrik Lindby (HL)  
 
 

Afbud: Ingen 
 
JT bød bestyrelsen velkommen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og JT blev udpeget til hvervet som mødeleder. 

JT tilføjede punkt 3.4 AM-ugen 41 – Tema fodbold. 

HL tilføjede punkt 3.5 Graffiti på bagvæg af hallen. 
JT tilføjede punkt 4.4 Padelbane(r) hos LIF 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 19.05.2022 
GN har også billard. 
 

3.   Sager til beslutning 
 
1. Nyansættelse 

Udvalgene skal indkaldes til et møde i sidst halvdel af august, hvor de orienteres og involveres i ansættel-
sen af en ny person. Hvad ønsker vi af en nyansættelse? 
2 års projektansættelse, med evaluering efter et år. Der skal være en gruppe der laver jobbeskrivelsen. 
En gang om året skal alle udvalgsformænd inviteres til møde og en gang og året om året skal alle udvalg 

inviteres. Der er mødepligt til disse møder. Konsulent fra Dansk Firmaidræt skal hjælpe med dagsorden til 
møderne. Der skal desuden udarbejdes et årshjul. 
JT og HL holder møde med Mette om en fratrædelsesaftale tirsdag den 21/6 kl. 14.00 på kontoret. 
 

2. Restanceliste 
HL fremlagde restanceliste på 192.000. Det er især klubber tilbage fra 2015 og 2016. Det er næsten kun 

klubber der har spillet fodbold og ingen af klubberne er aktive længere. Besluttet at klubberne afskrives. 

Der skal fremover fremlægges saldoliste på hvert bestyrelsesmøde. Der skal laves en automatisk rykker 
procedure og der skal stå at på betalingsreminder/rykker, at de ikke kan deltage. 
  

3. Renovering af tag  
Der er kommet 3 forskellige forslag til løsning det anslås at koste mellem 1.555 mil. – 2.613 mil. 
Der var følgende spørgsmål til forslagene. 

Ved forslag 2 står der etablering af ventilation, er det nødvendigt når der er ventilation i hallen? 
Nyt lys i hal ved forslag 3. Sidder det i loftet, eller vil det hænge som nu fri i hallen? 
Lægges der tagpap over rytterlys ved forslag 3? 
Er det din vurdering om der skal byggetilladelse til forslag 3?  
Er der miljø affald? 
Der var stemning for det billigste forslag, Hvis det kan lave uden byggetilladelse, og ellers det mellemste 
forslag til 1.858 mil. 

  
4. AM-ugen 41 – temaet er fodbold. 

Skal vi være med i et samarbejde med skjold. Michael og KC, har ikke tid i uge 41 hvor det foregår. 
JVP, KC og Rikke Line, skal tage et møde med Skjold om forventningerne til ugen 

 

5. Graffiti på bagvæg af hallen. 

Der er givet et tilbud på 25.000,- + moms, på at bagvæggen males i ca. 4 meters højde af 2 graffiti kun-
sterne. Besluttet at sige ja til tilbuddet. 
 

4.  Sager til drøftelse 
 

1. Hvor er Firmaidræt Storkøbenhavn om 3 år. 
Hvor ser vi Firmaidræt Storkøbenhavn om 3 år 

Det skal drøftes på mødet med udvalgene i august. Det skal være en aktivitetsdag med workshops og hvor 
der fastsættes en målsætning. 
Det vil være godt hvis Mette Mandrup kan stå for mødet. 
JT, GN og PL er tovholdere på projektet. MEM deltager også hvis hun kan. 
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2. Revisionsprotokol 4. kvartal 2021. 
Svarerne er nu modtaget, og protokollen blev underskrevet. 
 

3. Revisionsprotokol 1. kvartal 2022. 
Ingen kommentar udover at der ventes på de svar der nu er modtaget. Protokollen blev underskrevet. 
 

4. Padelbaner/LIF 

Lufthavnens Idræts forening (LIF) har kontaktet HL for at hører nærmer om etablering at Padelba-
ne(r). 
JT, PL, Rikke Line og HL, har holdt møde hos LIF, hvor det blev drøftet at anlægge 1 til 2 padel baner. 
Hvor mange af vores medlemmer vil tage til lufthavnen for at spille padel. I første omgang skal LIF under-
søge om der må laves padelbaner. Hvis det bliver relevant med banerne, så skal der laves en aftale med 
brugsret mm. 

 
              
5.  Meddelelser fra: 

 

• Formanden   
JT FSKBH bestyrelsen har haft møde med Dansk Firmaidræts generalsekretær Mette Mandrup for at 
uddybe, hvad FSKBH har af drømme for fremtiden – og hvordan forbundet kan hjælpe. Vi fik drøftet 

flere udfordringer, men var enige om, at det vigtigste var, at kunne tiltrække flere medlemmer  - 
arbejdspladser. Vi ønskede også, at alle i FSBKH skulle se sig som at være én forening. Vi som 
bestyrelse har flere punkter vi nu skal have taget stilling til. 

Deltaget sammen med Henrik, Palle og Rikke Line til møde indkaldt af Lufthavnens Idrætsforening 
(LIF), som havde ønske om at få bygget en padel bane placeret ved siden af deres fodboldbaner. Et  

interessant samarbejde, som vi hver i sær, skulle vende i vores respektive bestyrelser. 

 
 

• Næstformanden    

GN – Ingen meddelelser 
 

  
• Økonomiansvarlig      

PL – Ingen meddelelser.  
 

• Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
KC Fodbold Der er pt udgået 4 hold fra 4 forskellige rækker. Det er positivt i forhold til tidligere år. 
Turneringens første halvdel stopper omkring Skt. Hans, hvorefter der spilles cupfodbold i et par uger. 

       
JVP – Gokart.: 
Afdelingen er i øjeblikket inaktiv grundet mangel på frivillige. 
 

Bordtennis.: 
Invitation til holdturneringen er sendt ud med deadline 15. juli 
 
Skytteafdelingen.: 
Det blev på årsmødet besluttet at afholde et ekstraordinært årsmøde for evt. nedlæggelse af afdelin-
gen 

Der mangler stadig at blive solgt/afsætte 3 våben inden afdelingen kan nedlægges. 

 

               
MEM – Badminton: 
Vi har afholdt årsmøde og her kom der kun 2 udover bestyrelsen. 
V havde en god dialog omkring flere ting bl.a. taget i hallen. Se evt. årsmøde referat. 
Vi har indbydelse til holdturneringen ude og det ser ikke godt ud. Der er pt. kun tilmeldt 8 hold fra to 
firmaer. Vi har sendt rykker ud og ny tilmeldingsfrist er den 17. juni 2022. Så får vi se. 
 

Tennis: 
Bertil oplyser, at turneringen kører. 
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Hallen: 

Her blev jeg indbudt til møde omkring taget, men jeg fik en aflysningstid på Privathospitalet Gildhøj, så 
jeg meldte afbud til Henrik - desværre. Men vil gerne deltage fremover i møder. 

 
Fitdans Vil blive i august eller september  

                  
Administrationen 
 

HL – Padeltennis i FSKBH? Jeg har været i kontakt med formanden for personaleforeningen i Struers, 
som kunne være interesseret i at deltage i et ad hoc-udvalg. Tænker at sende ud i nyhedsbrevet om 
andre er interesseret, og så holde et orienterings- opstartsmøde 

 
       
 

6.   Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 7. september.       
Loen er booket til Repræsentantskabsmødet den 27. april 2023 
Kontoret holder lukket i uge 28, 29 og 30. 

Det er stadig aktuelt, at der afholdes 5 events i hallen i løbet at de næste 8-10 mdr.  
       
  FSKBHs mødekalender: Klik her  
  Referent HL 

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

