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Bestyrelsesmøde den 07.09.2022, kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 
Alle minus Palle ferie 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 

Dagsorden ændret og godkendt. 

Kim mødeleder. 

 

2. Opfølgning på sidste møde. 

a) Bestyrelsesmøde den 16.06.2022 
     Intet nyt vedr. Skjold 

 

 

3. Sager til beslutning 
 

1. Landsdel øst møde 21. september – Jeanette deltager 
2. Mænds motionsdag  

( Mandag 7. November / Pickleball / Pølsevogn – 17 – 19 / JVP+KC ) 
100 kr + minimums antal 20 
 

3. Kvinders Motionsdag  
( Søndag 13. november / FIT dance / Sandwich – 12-14 / JT+GN+MM  ) 

     100 + 20 
    JT sørger for indbydelser 

  
4. Nytårskur – 27.1-2023 hos MEM. 
 

 
 

4. Sager til drøftelse 
 

1. Regnskab 2. kvartal (lagt i drop boks) 

Ingen kommentarer. 
 

 
2. Saldo liste pr. 25/8-22 (lagt i dropboks) 

Listen ser fornuftig ud efter gennemgang. 

 
 

3. Revisionsprotokol 2. kvartal 2022 (lagt i dropboks) 
Taget til efterretning 
 

 
4. Samarbejde mellem DGI Storkøbenhavn og Firmaidræt Storkøbenhavn om 

Motion på arbejdspladsen (lagt i dropboks) 
 
Bestyrelsen byder ind med stævner i Fodbold, Håndbold, Bowling, Badmin-

ton. 
 

 
5. Dialog og netværksmøde i københavn 

29. september,  JT + GN deltager 
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6. FirmaIdræt Open 2023 
 

Evt. byde ind med Fodbold/Håndbold og badminton. 
Weekndmuligheder.: 2,3,4/6  eller 9,10,11/6 
Der satses på 3,4/6 med fest, MM/GN/KC/JT i Rødovre hvis ledig. 

JT sender information rundt vedr. arrangementet til alle og alle svarer retur. 
 

 
5. Meddelelser fra: 

 

• Formanden (JT) 

Har afholdt møde med Mette Jul og Henrik Lindby om fratrædelse. 
Afholdt møde med Mette V. og Lene fra Dansk Firmaidræt om planlægning af kick off 

møde for Firmaidræt Storkøbenhavn, der afholdes den 5. oktober 2022. 
Møde med Henrik Lindby om stillingsannonce til udviklingskonsulent samt mailkorre-
spondance med Dansk Firmaidræt om opsætning af samme. 

Planlægning af foredragsholder, indbydelse og lokaleleje til kick off møde for alle ud-
valg og bestyrelsen i Firmaidræt Storkøbenhavn. 

Rikke Line har afholdt møde DGI Storkøbenhavn om eventuel samarbejde med Fir-
maidræt Storkøbenhavn og KFS. Vi har en fælles mission om at hjælpe arbejdsplad-
serne til at få mere aktivitet i gang, og vores tilbud kan supplere hinanden rigtig 

godt. 
 

 
• Næstformanden (GN) 
Deltaget i møde i Kbh Svøm d. 24/8, hvor renovering af svømmehaller i København 

var temaet. For Firmaidræt Storkøbenhavn betyder det, at Sundby Badet skal reno-
veres over 1,5 år i 2027-2028. Det kan være, at man bygger en helt ny svømmehal 

i stedet. Når diverse renoveringer går i gang er det meningen, at de respektive 
klubber  i stedet skal svømme i de nyopførte svømmehaller: Arena Kvarterets -, Pa-
pirøen - eller svømmehallen som opføres på Beauvaisgrunden. 

Deltaget i Brugerrådsmøde i Kbh Svøm d. 12/9: Hovedtemaet var hygiejne i svøm-
mehallerne: Klubber opfordres til at påminde svømmerne om grundig hygiejne inden 

svømning. Kbh Svøm har endnu ikke planer om at lukke svømmehallerne pga ener-
gikrisen. 
Deltager i Netværksmøde Kbh Rådhus d. 29/9. 

 
 

 
• Økonomiansvarlig 

Intet 

 
• Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

MEM 
Tennis: 

Holdturneringen forløber godt. 
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Der er flere klager over banernes stand, der mangler f.eks. vedligeholdelse, der 
er skæve linjer, manglende grus m.m. og det er fagligt at spille på dem. 

Der kommer årsmøde i november. 
 
Badminton: 

Holdturneringen er startet - der er  rækker og 51 hold. Det er det samme som 
sidste år. 

Vi har afgivet en del banner og vi har ingen eftertilmeldinger. 
Vi prøver igen at indbyde til stævne i november og januar for at se om det kan 
lykkedes. 

 
Fit-dance: 

Den 11. september kunne desværre ikke blive til noget på grund af tidspres. 
Der er tre nye datoer 30/10, 13/11 eller 27/11. 
Hvilken kan I? Det blev den 13/11-2022 kl. 12.00. 

 
Ny idé: familie gymnastik Det bliver ikke aktuelt 

 
 

KC 
Fodbold: Der er startet 2 nye rækker op i august i HS. En med 6 hold og en med 
8 hold. Der er pt udgået 7 hold i alt i årets turnering. Der bliver afholdt Julestæv-

ne i Rødovre Hallen lørdag d. 10. december. Og i 2023 er der planlagt indefod-
boldstævner d. 21. + 22. januar, d. 28. + 29. januar i Rødovre Hallen, og d. 5. 

samt 11. februar i Idrætshuset på Østerbro. 
 
Håndbold: Mia satser på Julestævne d. 26. eller 27. november, samt Nytårsstæv-

ne d. 7. januar. 
 

Bruger Bestyrelsen: Udviklingsplanen for Valby Idrætspark var der opstillet 3 sce-
narier X – Y - Z, og det blev Y der blev valgt. Det vil sige udvikling af eksisterende 
aktiviteter, samt flytte rundt på enkelte andre aktiviteter. Det kommer flest bru-

gere til gavn. Petanque banen skal renoveres for 88.000 kr. som er afsat, og ar-
bejdet går snart i gang.    

 
JVP 
Skydning * Ingen info fra afd. 

 
GoKart * Ingen info fra afd. 

 
 
Bordtennis 

Så er sæsonen i gang igen og der er Firmaidræt Storkøbenhavns Oktober stævne 
i Bordtennis i Amagerhallen lørdag d. 22. oktober 2022.  

 
Der vil igen i år være mulighed for at tilmelde sig vores fælles hyggelige morgen-
buffet, samt frokost (3 stk. smørrebrød).  

 
Petanque 

08/10 er der Mesterskaber for doubler i Rødovre 
Årsmøde i Petanqueafdelingen torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.00 i Rødovre 
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• Administrationen 

 
HL Dansk Firmaidræt varsler nyt økonomisystem i 2023, grundet de nye bogføringsreg-
ler.  

Det nye bookningssystem har desværre en del fejl.  
Har fået ansat en Ukrainer Vitalii fra 8. august. Han gør det godt, men stopper desværre 

den 2. september, da han rejser til Ukraine. Ansætter måske hans ven, når jeg har haft 
en samtale med ham.  
Har sammen med JT og Dansk Firmaidræt lavet stillingsopslag til nyansættelse af udvik-

lingskonsulent.  
  

 

6. Eventuelt.  

 
HL – Ferie 30 .9 9.10 


