Frederiksberg Idræts-Union

Mødereferat: Økonomiudvalget
Tid og sted:

Torsdag den 3.11. 2016 kl. 17.30 i administrationen

Tilstede:

Henrik Theil, Michael Christiansen, Claus Madsen,
Brian Christensen, Søren Burchall og Hanne Andersen

Dato 15/11 2016
Administrationen
Jens Jessens Vej 16
2000 Frederiksberg

------------------------------------------------------------------------Telefon 38 77 60 00

Dagsorden

CVR-nr. 64 23 15 10
fiu@fiu-frederiksberg.dk

1. Opfølgning på referat fra ØU-møde d. 18. 8. 2015
2. Status på økonomien efter 3. kvt. 2016
a. Frederiksberg-Hallerne
b. Opvisningshallen
c. Bülowsvej-Hallen
d. Damsøbadet
e. Mariendals-Hallen
f. Kedel-Hallen
g. Administrationen
h. Pulje til årets større opgaver
i. FIU’s samlede regnskab.

www.fiu-frederiksberg.dk

Hanne Andersen
Direkte 38 77 60 03
ha@fiu-frederiksberg.dk

Side 1/3

3. Forslag til evt. bevillinger til igangsættelse af ekstraordinære
tiltag.
4.

Meddelelser og opfølgning bordet rundt
a) Administrationen
b) Øvrige

5. Eventuelt

-------------------------------------------------------------------------

Ad. punkt 1. Opfølgning på referat fra ØU-møde d. 18. 8. 2015
Ingen bemærkninger referatet godkendt.
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Ad punkt 2. Status på økonomien efter 3. kvt. 2015
Udvalget gennemgik regnskaber for de enkelte anlæg. Udvalget
bemærkede generelt de flotte tal set i forhold til budget 2016.
Udvalget godkendte regnskaberne for både de enkelte anlæg og for FIU
samlet.
Ad punkt 3. Forslag til evt. bevillinger til igangsættelse af
ekstraordinære tiltag.
På baggrund af Søren og halinspektørernes estimat for årsresultatet 2016
med et aktuelt forventet overskud på 825.000 kr., gennemgik udvalget
anlæggenes særlige ønsker og besluttede at iværksætte følgende:
·

Opgradering af rammerne i Opvisnings-Hallen med opsætning af
folie/billeder på de grå vægge over den lave tribune samt
udskiftning af på den lave tribune med et samlet budget på 225.000
kr.

·

Udskiftning af defekt grundvandspumpe i Opvisnings-Hallen med et
budget på 70.000 kr.

·

Udskiftning af halbelysningen i hal 1 i Frederiksberg-Hallerne til ny
LED-belysning med et budget på 395.000 kr.

Ad punkt 4. Meddelelser og opfølgning bordet rundt.
SB:
· Frederiksberg Kommune er af Danmarks Idrætsforbund/DGI udpeget
som pilotkommune med samarbejde om udrulningen af idrætsvisionen
”Bevæg dig for livet”.
·

At Kommunalbestyrelsen havde indgået budgetaftale for 2017 hvilken
for idrætten afføder:
o Renovering af Damsøbadet er planlagt til at skulle begynde i løbet
af 2019 og har en budgetramme på 10,2 mio. kr.
o Jens Jessens Vej: tre nye kunstgræsbaner i løbet af 2017 kr. (kr.
18 mio.) til ibrugtagen i efterårssæsonen 2018.
o undersøgelse og konkret oplæg om muligheder for nye større
faciliteter til indendørs idræt på Frederiksberg med et budget i
2017 på 250.000 kr.

·

FIU overtager driften af Hermeshallen 1. januar 2017. Hallen vil være
bemandet i dagtimerne og ubemandet med adgangskontrol i
aftentimerne.

·

FIU’s revisor har gennemført den årlige uanmeldte revision af
kassebeholdningerne, hvilket ikke har resulteret i negative
anmærkninger

Ad punkt 6. Næste møde
Fællesmøde med bestyrelsen og halinspektørerne torsdag den 17.
november 2016 kl. 17.30.
Ad punkt 7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Referent Hanne Andersen
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