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Referat fra Bestyrelsesmøde den 10.11.2022, kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 
 

Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm (PL), John Vinding Petersen (JVP),  

Mari-Ann E Madsen (MEM), Henrik Lindby (HL) 

 

Afbud.: Kim Christiansen (KC) 

 
JT bød bestyrelsen velkommen.  

 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. 
Dagsorden godkendt. JT tog selv mødelederrollen. 

 

2. Opfølgning på sidste møde. 
a) Bestyrelsesmøde den 13.10.2022 (Intet) 

 

3. Sager til beslutning 
 

1. Afholdelse af fodbold årsmøde 
Beslutning.: Alle i bestyrelsen møder op til årsmødet.. 

 
 

2. Firmaidræt Open 2023 

3/6-2023 /  Vi har ansøgt, Rødovre til afholdelse. 
Afsøger dog andre muligheder. 

 
 

3. Opsamling Kickoff 

Avisudkast ligner for meget Politiken, Ophavsrettigheder ?  
Dette undersøges. 

Avisen skal bruges som fast punkt fremadrettet på vores møder. 
Der arbejdes videre med dette i det nye år når Mathilde er kørt ind. 
 

 
4. Afholdelse af Bike & Run 2023 

Enighed om ikke at afholde det, men finde på noget nyt. 
 
 

5. Ansøgning bowling (bilag lagt i dropboks) 
Ansøgningen imødekommes. 

 
6. Tagprojekt 

Der er indhentet tilbud på tagrenovering, der er enighed og at vi bruger tilbudet fra 

Jim Jensen A/S ( Tilbud 2) 
Indebærer vi kan holde åbent under renoveringen. 

 
 

4. Sager til drøftelse 

 
1. Regnskab 3. kvartal (bilag lagt i dropboks) 

Der blev kigget på diverse bl.a. Billard / brugerafgift 
Fodbold ESG udgifter. 

 
2. Saldoliste (bilag lagt i dropboks) 

Gennemgået, der skal holdes fokus. 
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5. Meddelelser fra: 
 

• Formanden (JT) 
• Firmaidræt Storkøbenhavn ekskluderede formanden for fodboldafdelingen Michael 

Kofoed grundet gentagne gange modarbejdede bestyrelsen – og dermed for-
eningen. Der er udsendt mail til alle relevante samarbejdspartnere samt lagt på 

vores hjemmeside. 
• Sammen med Henrik og Gitte fik vi ryddet ud/op på vores kontor, så det kunne 

blive mere indbydende at kigge forbi. 

• Deltog ved petanque årsmøde. God og fyldig beretning var udsendt på forhånd, 
men gav heldigvis anledning til fin dialog mellem det pæne fremmøde. Afdelin-

gen kan næste år fejre 25 års jubilæum. 
• Har i samarbejde med Dansk Firmaidræt udarbejdet onboarding program for vo-

res nye udviklingskonsulent Mathilde som startede hos os 1. november 2022     

• Har afholdt det første ugentlige statusmøde med Mathilde & Henrik, hvor vi gen-

nemgik Mathildes arbejdsopgaver. 
• Deltog sammen med Mathilde til workshop på Gladsaxe Tekniske Skole, hvor 

medarbejdere fra Steno, medarbejdere fra forbundet samt lærere og sekretærer 
fra skolen deltog. Skolen ønsker at igangsætte fysisk aktivitet for både lærere og 
elever – også for at opfylde betingelsen for 45 minutters aktivitet om dagen. Der 

arbejdes videre i første omgang fra skolens side, og Mathilde vil være vores kon-
taktperson i et eventuelt fremtidigt samarbejde. 

 
 

• Næstformanden (GN) 
Sammen med Henrik og Jeanette ryddet op på kontoret, samt malet og ombetrukket 

bænken/sofaen efterfølgende. 

 

 
 

• Økonomiansvarlig (PL) 
Intet 
 

• Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
MEM 

Badminton:  
Turneringen kører stille og roligt. 
Firma Idræt Open - hvad med Rødovre hallen? 

 
Tennis:  

Jeg deltager i årsmøde i næste uge 
 

Hallen: 

Tag møde inden dette møde - er et beslutningspunkt. 
Vi skal have lavet alle hullerne på P-pladsen - kan vi bestille noget grus? 

 
Kvindernes motions dag: 
Vi er 13 deltagere på søndag. Desværre Jeanettes og mine veninder.  

 
KC 
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JVP 

Skrevet til Skydning og Gokart, Kontakter dem begge på telefon. 
For at høre om deres afdelinger forsætter eller nedlægges. 

 
Var til Petanque årsmøde i Rødovre sammen med Jeanette. 
Pænt fremmøde på 12, livlig debat omkring banerne i Rødovre. 

25 års jubilæum næste år i maj 2023. 
 

 
 

• Administrationen 

HL  
Mathilde er startet. 

Deltager sammen med Mathilde i netværksmøde for ansatte i foreninger den 25. 
november. Afholdes af DGI Storkøbenhavn. 

  

 

6. Eventuelt.  
MEM spurgte til grus på arealet. samt hvornår har Badminton jubilæum,  evt. 90 år i 2025 ! 

JT bad om at få sendt mail ud mht. Nytårskuren 27.1.2023,  så man kan sætte kryds i kalende-

ren. (HL) 

 


