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Referat bestyrelsesmøde den 18.01.2023, kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. 
 
 

Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Gitte M. Nielsen (GN), Palle Lindstrøm (PL),  
John Vinding Petersen (JVP), Kim Christiansen (KC), Mari-Ann E Madsen (MEM),  
Henrik Lindby (HL), Mathilde Risom Mathiasen (MM). 

 
 
Dagsorden: 

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

2. Opfølgning på sidste møde. 
Endelig referat ikke udsendt, kun udsendt til godkendelse. Dette dog godkendt. 

 
3. Sager til beslutning 

 
1. Rabatordning til medlemmer af FSKBH ved booking af tennis- og badmin-

tonbaner: 
Eks. 25%. 
Rabatprocenten skal helst være en høj nok til, at man som medlem/potentielt medlem tæn-
ker "fedt". 
Man kan overveje at have forskellige rabatprocenter alt efter, om det er før eller efter 16.  
  
Potentielle fordele:  
Flere fordele ved at være medlem af FSKBH. 
Flere bliver gjort opmærksomme på, at man kan booke baner hos os. 
Flere baner bliver booket. 
Flere medlemmer, hvis dem, der i forvejen bruger anlægget, melder sig ind i FSKBH. 
Potentielle ulemper: 
Det kan komme til at koste os penge. 
Det er muligt at lave en ordning i MemberLink, så rabatten sker af sig selv. 
 
Mathilde gennemgik forslaget og gav en orientering. 
Bestyrelsen debatterede fordele og ulemper ved evt. rabatordning. 
Der arbejdes videre med ideen… 

 
 

2. Informationsskærm i hallen. 
En informationsskærm ved indgangen, hvor vi kan reklamere for vores events og arrange-
menter, give information mv. Det er en måde, at gøre Firmaidræt Storkøbenhavn tydeligere i 
hallen og samtidig lave noget reklame. 
  
Vi vil skulle købe en skærm - som i princippet kan være hvilken som helst - og muligvis også 
et apparat til at få det op på skærmen, som umiddelbart som koster mellem 2000-4000. 
MM skal nok få undersøgt det nærmere inden mødet. 
  
Selve teksten mv. kan vi lave gratis i Google Slides. 
 
Mathilde redegjorde for forslaget..  Vi arbejder videre med det, rigtig god ide. 
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3. Video- og billedmateriale til markedsføring af Firmaidræt Storkøbenhavn 

Det kunne være rigtig fedt med noget lækkert og up-to-date video- og billedmateriale, som 
kan bruges på vores hjemmeside, i nyhedsbrevet, sociale medier og generelt i vores mar-
kedsføring. Drømmen: 

1. En ret kort præsentationsvideo med videoklip fra så mange af vores idræts-
grene som muligt. 

2. En lidt længere video med klip fra idrætsgrene og evt. også fra events + med 
interviews / voice over, hvor der fortælles om foreningen. 

3. En "videobank" med videoklip fra vores forskellige idrætter, som kan bruges 
til at klippe sammen, når vi skal reklamere for et stævne eller lign. 

4. En masse gode billeder af så mange idrætsgrene som muligt. 
  
Pris: Jeg har snakket med én. Startpris er mellem 10.000-15.000 for én dag, ét sted inkl. 
Optagelser, billeder, interview og sammenklip. For hver ekstra dag/lokation bliver det ca. 
7.000 ekstra. Hvis der kan optages flere steder samme dag, er det dog en kæmpe fordel.  

 Hvis vi f.eks. kan filme 4-5 locations på 2 dage, så kan det måske gøres for 
omkring 15.000 samlet. 

 Længden og antallet af videoer gør ikke så meget ved prisen, det er primært 
antallet af dage og lokationer, der ændrer prisen. 
  
Vi kan søge Lokalforeningspuljen, som forhåbentligt vil kunne finansiere størstedelen.  
 
Mathilde fremlagde forslaget.  Rigtig god ide, vi går i gang med de idrætsgrene som 
er aktuelle nu.  
Vi ansøger om samlet markedsføringstilskud fra forbundet til punkt 2 og 3. 

 
 

4. Padel 
Mathilde og Bertil arbejder på at få padeltennis op at stå i Firmaidræt Storkøbenhavn. 
I første omgang ét stævne for at teste et koncept af og vurdere tilslutningen: 

 29. marts kl. 17 
 2 timers spil efterfulgt af sandwich og juice  
 10 baner - plads til 40 spillere 
 Spilleformat: Americano 

  
Aftale med centeret PadelPadel i Brøndby 

 Flot center med café og shop 
 Mulighed for præmier og de sponsorer, der er tilknyttet centeret. 

  
Udgifter: 

 6.600 kr. for baneleje - dvs. 165 kr. pr pers 
 3.800 kr. for sandwich + juice - dvs. 95 kr. pr pers 
 500 kr. for bolde - dvs. 12.5 pr pers 
 Bat gratis 

I alt 272,5 kr. pr person + evt. udgifter til præmier. 
Prisen for deltagelse kunne eks. være 300 kr. for medlemmer, 400 kr. for ikke-medlemmer. 
Vi regner med at søge Lokalforeningspuljen. 
På sigt  

 Flere stævner - gerne fastlagt datoer i løbet af året, måske på forskellige lokationer. 
 Billigere medlemskab ved PadelPadel i Brøndby som medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn 
 Løbende turnering  

 
Mathilde fremlagde forslaget.  Bestyrelsen er all in på ideen.  
Vi forsøger at få nogle flere stævne datoer.  
Hvad er der af Præmier vs. Sponsorer… 
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4. Sager til drøftelse 
 

1. Julemærke March 
Løber af stablen start december 2023 med en 5- og 10 km ruter. 
Der er allerede et velfungerende startsted i Rødovre, derfor ser de helst ikke, at vi starter fra 
KFIU Hallen. 
Idéer indtil nu: Amager Strandpark eller rundt om søerne. Har I andre idéer? 
 
Mathilde redegjorde for hvad marchen indebærer, økonomi, planlægning, tilmelding mv.. 
Der undersøges nærmere. 
 

2. Fodbold 
Inde: Vi afholder kun stævner d. 22/1 og d.  28/1. 
Der skal lægges en plan for stævnerne. Hvem gør hvad? 
 Der skal tages billeder og video fra dagen. Mathilde er på ferie og kan ikke hjælpe. 
 JVP tager sig af billeder og Video. 
  
Ude: 
 Proces ift. at finde et nyt udvalg. Vi skal have prikket nogle på skuldrene til indendørs 
stævner. Mathilde laver en oversigt inden stævnerne over, hvilke deltager, der er medlem-
mer hos os. 
 Kan vi gøre holdkorts-delen mere elektronisk? 
 
Den trykte turneringsbog droppes, der ligger opdateret program på nettet. 
Forelægger dommerklubben forslag om fjernelse af holdkort. 

 
 

 
5. Meddelelser fra: 

 
 Formanden (JT) 

Jeg har afholdt julefrokost møde med Poul-Erik O. fra KFS og Asger, hvor vi drøftede Kø-
benhavns Kommune, dialog- og netværksmøder med DGI Storkøbenhavn samt booking 
og gebyrer. 
Kim, John og jeg holdt møde med fodbold dommerklubben. Et møde som primært gik på 
at lære hinanden at kende. Flot deltagelse fra dommerklubben og positiv stemning om 
bordet. 
Været til møde med Mathilde og DGI Storkøbenhavn Kasper og Søren, hvor vi drøftede 
muligheden for at Mathilde kunne deltage ved styregruppemøder, som består af repræ-
sentanter for Folkeoplysningsudvalget, DGI og DIF. 
Har afholdt ugentlige statusmøder med Mathilde og Henrik om alt fra nye events til sociale 
medier. Mange spændende tiltag, som alle vores medlemmer kan få stor glæde og gavn 
af. 
 

 Næstformanden (GN) 
Deltaget i fodboldstævne i Rødovrehallen d. 22/1. Hyggeligt arrangement, hvor deltager-
ne var meget tilfredse med stævnet og glade for deres præmier. 
Deltaget i møde på Forbundskontoret i Nyborg d. 23/1 omhandlende den kommende stra-
tegi 2024-2027. Der var oplæg fra 4 eksperter: 1 fremtidsforsker, 1 ekspert i frivillighed 
hos Ingerfair, 1 frivillighedschef hos Skanderborg Festival og 1 HR-chef hos Tide Bus. Da-
gen var planlagt som Løvens Hule, hvor vi lavede gruppearbejde som skulle præsenteres 
for de 4 løver. En rigtig god og sjov måned at arbejde med strategien på. 
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 Økonomiansvarlig 

Intet. 
 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
MEM 

 Intet 
 

KC 
Fodbold:  
Har skrevet til Martin Pedersen og Kim Hilding Olsson om evt. interesse som rækkeledere, 
og beskrevet hvad det går ud på. Har skrevet til Ivan Holm, tidligere aktivitetsudvalgs-
medlem i FSKBH fodbold, og bestyrelsesmedlem i Avarta/Bruger Bestyrelsen i Espelun-
den, for at forhøre nærmere om evt. bane i Espelunden. Har fået navne på kontaktperso-
ner som er ansvarlige for banerne.  

 
JVP 
Der er skrevet i december til Gokart udvalget, at afdelingen pr. 31.12.22 er ned-
lagt. Der ikke modtaget noget respons. 
 
 

 Administrationen 
HL 
Tagprojekt: Er forsinket lidt grundet regn og frost, så der har ikke kunne lægge tagpap. 
Indberetninger: Der er fuld gang i at indhente skemaer, indtaste og sende remindere. 
Stadig tidligt at sige, men tror vi får et fald i år. 

  
 MM 

 
6. Eventuelt.  

 
GN spurgte til en mail, Mathilde redegjorde for den. 

 


