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Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, torsdag den 13/10.2022 kl. 17.30 på Firma-
idræt Storkøbenhavns kontor. 
 
Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm (PL), Kim Christiansen (KC), 
Mari-Ann E Madsen (MEM), Henrik Lindby (HL)  
 
 

Afbud: John V. Petersen (JVP) 
 
JT bød bestyrelsen velkommen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 

 

JT Nyt punkt 3.2 Arbejdsdag i Nyborg. 
JT Punkt 4.2 Firmaidræt Open 2023 ændres til punkt 3.3. 
Ændret dagsorden blev godkendt. 
MEM blev udpeget til mødeleder 

 
2. Opfølgning på sidste møde 07.09.2022 

Intet.  

 
3.   Sager til beslutning 

 
1. Arbejdsopgaver til nyansat. 

Mathilde starter 1. november og den første uge, vil hun blive sat ind i vores Facebook side, hjemmeside og 
nyhedsbrev. 
Forbundet har lavet en on bording plan for Mathilde, hvor hun en dag bliver introduceret til forskellige op-

gaver, fx kollegamotion, SoMe, firmaidrættens events mm. Mathilde skal desuden i praktik hos Hillerød 
Firmaidræt og skal også til Køge Firmaidræt, hvor hun bliver introduceret for zonerne. 
JT + HL, vil hver onsdag afholde status møde med Mathilde. Mathilde skal deltage i bestyrelsesmødet i no-
vember. 
 

2. Arbejdsdag i Nyborg. 

Arbejdsdag om fremtidens Firmaidræt i Nyborg lørdag den 21/1-2023.  

Vi må deltage med 2 og GN og MEM deltager. Desuden deltager JT, men som styrelsesmedlem. 
 

3. Firmaidræt Open 2023. 
Har fået pris på faciliteter i Rødovre, som er meget høj. JT kontakter Rødovre. 
Valbyhallen kan være alternativ til Rødovre. 
JT vil gerne have svar på idrætsrelateret spørgsmål fra MEM og KC. 

  
4.  Sager til drøftelse 
 

1. Evaluering af Kick Off møde. 
Alt i alt i rigtigt godt møde, med Work shops med ny vinkel og Lars Christiansen var rigtigt god, men 
foruroligende få deltagere fra udvalgene. 
JT har søgt tilskud til arrangementet i forbundet. 

Det var også en god pølsevogn, dem kan vi godt bruge igen. 
 

2. Kvinders motionsdag. 
MEM: Det er Fit dance den 13/11 fra kl. 12-14. Alt er stor set på plads, og invitationen er på vej. 
Prisen bliver 100,- og der bliver uddelt et spørgeskema efter eventen. 

JT har søgt tilskud til arrangementet i forbundet. 

 
3. Mænds motionsdag. 

Pickleball den 7/11 fra 17-19. 
KC skaffer pølsevogn. 
HL har fået Rikke G. til at komme og stå for arrangementet. 
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5.  Meddelelser fra: 

 
• Formanden   

JT Afholdt møder ifm. nyansættelse hvor vi fik ansat Mathilde Risom Mathiasen, som starter hos os den 
 1. november 2022. 

Deltaget ved Landsdel Øst møde hvor strategien for Dansk Firmaidræt blev gennemgået. Derudover 
info om Tæl Skridt, AM-ugen 41 samt Firmaidræt Open 2023.  
Sammen med Gitte været til dialog- og netværksmøde for de største foreninger i Københavns Kom-

mune. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager informerede om foreningsliv for skoler og 
KKFO. Thomas Bach fortalte om Børnesundhedsprofil 2021 som viste fysisk aktivitet og fritidsliv for 
6.-9. klasser i København. 

 
 

• Næstformanden    
GN - Deltaget i Brugerrådsmøde i København Svøm d. 12/9: Man havde valgt at samle svømmehallers 

brugerråd i Københavns Kommune. Man havde valgt at holde et oplæg om hygiejne i svømmehallerne, 
da det koster ekstra mange penge at rense vandet hvis man ikke overholder hygiejnereglerne. Klub-
berne blev opfordret til at påminde svømmerne om grundig hygiejne før/efter svømning. Herefter gik 

foreningsrepræsentanterne til hver sin leder af svømmehallerne, hvor man så skulle diskutere hvad 
man skal bruge de tildelte midler til. Jeg var den eneste repræsentant for Hillerødgade Svømmehal. Jeg 
kom med nogle forslag til diverse reparationer. Desuden pointerede jeg, at det ikke er hensigtsmæssigt 

at afvikle brugerrådsmøder på denne måde, da vi plejer at være ca. 15 repræsentanter i Hillerødgade 
Svømmehal til Brugerrådsmøde. 
Deltaget i Dialog- og Netværksmøde på Københavns Rådhus d. 29/9: se formandens indlæg. 

  
• Økonomiansvarlig      

PL – ingen meddelelser 
 

• Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

KC - Bruger Bestyrelsen: Petanquebanen er færdigrenoveret for 88.000 kr., og Asger + Birthe er invi-
teret med til at gennemgå det færdige resultat. Banefordeling udendørs 2023 + 2024 er med på næste 
møde d. 9. november. 
Jan Ludvigsen stopper som formand for DAI på deres årsmøde d. 12. december, efter at have været 
med i 42 år. 

 
 
JVP – Ikke til stede. 
 

                   MEM – Badminton: Holdturneringen kører. 
Tennis: Jeg tager med til årsmøde den 16. november 2022 

Fit-Dance: Gitte og jeg har holdt møde og alt skulle være på plads nu. Måske I kender en god 

sandwich bar? (fik navn og nummer af Henrik) 
                  

Administrationen 
 
HL – Har deltaget i ansættelsesprocessen sammen med JT og Lars Graversen fra forbundet. Et 

spændende og hårdt forløb. 
Det bliver indkøbt bærbar PC og ny mobiltelefon til Mathilde. 

 
       
 

6.   Eventuelt 

MEM: Kriseplan - hvis der bliver lukket ned for fjernvarmen, el og vand, hvad sker der så i hallen. Det 
er blevet varslet. Hvad sker der med alarm, godtgørelse m.m. 
HL undersøger om dørene kan åbnes, hvis der ikke er strøm.  

  Nedlukning er force majeure, så ingen godtgørelse 
     
  FSKBHs mødekalender: Klik her  
 

  Referent HL 

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

