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Referat bestyrelsesmøde den 08.12.2022, kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 
 
 
Dagsorden: 

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

2. Opfølgning på sidste møde. 
a) Bestyrelsesmøde den 10.11.2022 

 
3. Sager til beslutning 

 
1. Fodbold årsmøde mm. 

Vi gennemfører de stævner der er planlagt med de resourcer vi har. 
Der var en del positive tilkendegivelser om hjælp fra deltagerne på fodbold-
årsmødet. 
KC skriver rundt for at lægge en plan for  21/22.1 og 28/29.1 + 5 & 11.2 
Palle. M.m. 
 
 

2. Samarbejde med DGI Storkøbenhavn 
Der bliver fremadrettet samarbejde med DGI. 
 

 
3. Gokart nedlægges 

Det blev besluttet at GoKart nedlægges fra årets udgang. 
JVP meddeler udvalget bestyrelsens beslutning. 

 
 

4. Indbydelse Nytårskur 
27. Januar – HL+MEM udsender. 

 
 

5. Budget 2023 (bilag lagt i dropboks) 
Budget gennemgået, Taget til efterretning. 

 
 

 
6. Ansøgning håndbold (bilag lagt i dropboks) 

Ansøgning imødekommet. 
 

 
7. Aktiv arbejdsplads 

Mathildes oplæg gennemgået. 
Rundsendes igen med bestyrelsens rettelser til gennemgang. 

 
 

8. Fodboldhjemmeside. 
Hjemmeside gennemgået for hvordan skal det administreres fremadrettet. 
Gebyr for deltagelse strømlines så det bliver mere ensrettet. 
Administrative lettelse, PL arbejder på budget for 2023. 
Forenkling af gebyrlisten. 
Tages op senere med et nyt udvalg… 
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4. Sager til drøftelse 
 

1. Revisionsprotokol (bilag lagt i dropboks) 
Taget til efterretning, HL kontakter TDC. 
 

2. Saldoliste (bilag lagt i dropboks) 
Gennemgået. 

 
 

5. Meddelelser fra: 
 

 Formanden (JT) 
 Afholdt opsamlingsmøde med Mette Madsen og Stine fra forbundet om workshop 

på Gladsaxe Tec., hvor vi blev enige om at afvente indtil skolen havde afholdt 
ledermøde. 

 Deltaget med 15 andre kvinder til Fitdance. Vi fik pulsen op, lattermusklerne blev 
rørt og stemmebåndene afpudset. Nogle fantastiske timer som sluttede af med 
lækre sandwich og lidt at drikke. Tak til Mari-Ann for indsatsen! 

 Ugentlige statusmøder på kontoret med Mathilde og Henrik, hvor Mathilde hver 
uge udsender dagsorden, hvor vi gennemgår siden sidst, den kommende uge og 
nye tiltag. Disse møder er for os alle 3 utroligt givende, og jeg kan igen bare si-
ge, at vi er utroligt glade for, at Mathilde er startet hos os. Hun er innovativ, 
energisk og enormt behagelig at være sammen medѡѢѣѤ 

 Mail korrespondance omkring fodbold årsmødet samt fastsætte dato for møde 
med bestyrelsen i fodbolddommerklubben. 
 
 

 Næstformanden (GN) 
 
 

 
 Økonomiansvarlig 
 Se budget 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

MEM 
 

 
KC 
Fodbold: Der blev efter Bruger Bestyrelsesmødet d. 9. november, justeret lidt på 
tidspunktet for start på første kamp på den ene af de to kunstgræsbaner i Valby 
Idrætspark. Sådan at kamptidspunkterne kommer til at følges ad. Til gengæld 
blev der aftalt, at skulle vi komme i bekneb for en bane, når turneringen går i 
gang, så finder vi en løsning, ved at få stillet en græsbane til rådighed i stedet for. 
Det blev også meddelt til de andre omkring bordet, at Michael Kofoed ikke repræ-
senterer Firmaidræt Storkøbenhavn længere, så eventuelle henvendelser fra ham, 
skal man se bort fra. Desuden bliver der inden opstart april 2023, fremstillet 8-10 



 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk  

bannere (1, 0 m. x 0,8 m) med baneoversigt over Valby Idrætspark. Der er man-
ge der har svært ved at finde rundt i området. 
 

 
JVP 
Skydning.: 
Formanden Ole Thy (OT) meddeler at grunden til at skydning ikke er nedlagt end-
nu, er at der stadig mangler at blive solgt 2 skydevåben. 
Der er solgt 18 ud af 20 og da Politiet er bagud med bl.a. registreringen kan afde-
lingen ikke nedlægges i år. 
Derfor har de lavet et budget for 2023, pga en indtægt på 6000,- for salg af 
skabsplads. 
Dette beløb har de så at arbejde med iflg. OT. 
Det kan ikke siget pt. Hvornår politiet har alt registreret så afd. kan nedlægges. 
 
GoKart.: 
Formanden Carsten Sparholt meddeler telefonisk i samtale med JVP at grunden til 
der intet sker i afd., er at der er ingen frivillige til at hjælpe og det er derfor der 
ingen aktiviteter er. 
Hvis bestyrelsen mener at afd. Bør nedlægges, må dette komme fra bestyrelsen. 
 
Petanque.: 
 
Bordtennis.: 

 
 

 
 Administrationen 

HL  
Har deltaget sammen med Mathilde i netværksmøde for ansatte i foreninger den 
25. november. Der var god energi, og Mathilde og jeg kan begge få noget ud af 
fremtidige møder i netværket. 

  
 
 MM 

Onboarding plan ”gennemført”, hvor jeg bl.a. har Været i Nyborg to gange og 
holdt møder med bl.a. Mette Mandrup, kommunikation, events, kollegamotion og 
Zonerne. 
Været på besøg i Firmaidræt Hillerød. 
Haft besøg af udviklingskonsulenterne, der er tilknyttet øst – Lars, Rikke Line og 
Lene.  
Arbejdet meget på hjemmesiden. Jeg forsøger at gøre den mere overskuelig. I 
denne uge er jeg i gang med at lave nye sider til hver af idrætsgrenene. Jeg 
sender udkast af disse ud til hver enkel udvalgsformand snart.  
Nyhedsbrevet vil fremover blive sendt ud sjældnere. Nyhederne kommer til at 
omhandle tilbud, gode historier, inspiration til arbejdspladserne osv. Dermed ik-
ke længere resultater, referater fra årsmøde mv. (bliver sendt ud til relevante). 
Derudover vil nyhedsbrevet linke til nyheder på hjemmesiden så ofte som muligt 
for at få flere derind.  
Henrik og jeg har været til netværksmøde med andre ansatte i foreninger i DGI 
Storkøbenhavn. Stort udbytte, synes jeg. 
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Arbejder lige så stille med at få lavet en folder med vores tilbud, som jeg kan ta-
ge med ud til arbejdspladser i det nye år. Med hjælp fra konsulenter fra forbun-
det.  
Arbejder på at lægge en god strategi for, hvordan jeg skal kontakte virksomhe-
derne ifm. medlemsoptælling for, at vi får gjort opmærksom på os selv og vores 
tilbud samtidigt. Med hjælp fra konsulenter fra forbundet. 

 
6. Eventuelt.  

KC spurgte til Firma Idræt Open, intet nyt omkring afholdelsen, dog er Rødovre nu i brug til 
Firma Idræt Open. 
 
Enighed om at skrive ud til alle holdlederne fra fodboldturnering 2022 vedr. den nye turnering 
2023 og høre om nogen vil støtte op og hjælpe til med at få turneringen afviklet i 2023. 
 
 


