Frederiksberg Idræts-Union

Mødereferat:

Repræsentantskabsmøde

Dato 1. april 2016
Administrationen

Tid og sted:

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 18.00 i
Frederiksberg-Hallerne

Jens Jessens Vej 16
2000 Frederiksberg

Telefon 38 77 60 00

Deltagere med stemmeret:

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

Bestyrelsen:

Repr. fra kommunalbestyrelsen:

Michael Christiansen (formand for FIU)
Henrik Theil (formand for økonomiudvalget)
Michael Andersen
Lars Sørensen
Benny Jacobsen

Morten Jung

Idrætsudvalget:

Berit El-Nasser
Jan Busk Pedersen

Økonomiudvalget:

Claus Madsen
Brian Christensen
(Henrik Theil - som best.medlem)
(Michael Christiansen - som best.medlem)

Formand for
Brugergruppe:

Æresmedlem:

Rene Vincentsen (Frederiksberg Idrætspark)
Birgit Andersen (Nandrupsvej)
(Karsten Leth - Kedel-Hallen - som klubrepr.)
Ingen

Formændene for de idrætsfaglige udvalg:
Winnie Dahl – håndbold
Jørgen Andersen – fodbold
(Mansoor siddiqi – atletik - som klubrepr.)
Fra klubberne:
CBS:
FA 2000:
Falcon:
FAF:
FB:
FHI:
FIF-Atletik
FIF-Håndbold
FIF-petangue

Stine Corlin Christensen, Sandra Mulvad
Carl Christian Lindgren, Mads Lindboe
Christian Vinther, Anders Stuhr Jørgensen
Karsten Leth, Torben Hemager
Martin Busk, Anja Vega Frederiksen
Mansoor Siddiqi
Majbritt Pedersen, Pernille Dehn
Jesper Monrad
Lars Juul

www.fiu-frederiksberg.dk
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FBTK:
Frbg. Bueskydning:
Frbg. Karate:
Frbg. Slots Fægteklub:
Frbg. Rugby:
HSK:
Hermes Gymnastik:
ITI:
IID:
KBH´s Kyodojo:
Mujin-Kai:
ODK:
Pan Idræt:
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Jan Kristoffersen, Klaus Gørget
Henrik Tangø-Brandt, Henrik Greve
Ralf Lindahl
Lone Jannok Porsbo
Frank Meldgaard
Alex Broksø
Martin Hilker, Lars Klingenberg
Jens K. Nielsen
Bo Svenstrup, Henrik Schledermann
Nicolai Sichlau
Kenneth Bo Jørgensen
Pia Nisted
Mads Kildegaard, Martin Andreas Hansen

Ikke fremmødt men tilmeldt:
Morten Østergaard
Afbud:

Dan Bendix, Niels Ulrik Hansen, Viggo Brøndegaard, Lisbeth Hansen,
Morten Jacobsen, Jan Klement, Ole P. Olsen, Jens Monrad, Bodil AllesenHolm, Pernille Frahm, Torben Lorentzen, Kim Sandholt, Allan Nyhus, c-I-c,
FBK, FBVK, F.C. Frederiksberg,F.C. Hermanos, FHBK, FKIF, Frbg. Aikido,
Frbg. Ju-Jutsu, Frederiksberg Karateskole Shinkyokushin, Frbg. Volley,
K.B., Kyta Matsu Ryu, KSG, Frederiksberg Skyttelaug, Saga, Ydun

Deltagende gæster:

Jørgen Glenthøj, Bjørn Thomsen, Camilla Jarltoft, Vibeke Foltman, John
Månson, Louise Ring, Christina Feldborg, Kim Wolfram, Peter Jensen,
Bjarne Nielsen, Poul Als, Erik Andersen, Christian M. Olsen, Willy
Rasmussen (dirigent)

Fra FIU:

Flemming Brøndsholm, Anette Larsen, Sanne Flex, Hanne Bjerg, AnnLouise Nielsen, Benny Syhler, Rikko Djurhus, Tonny Pedersen,
Søren Burchall, Gitte Feilbo, Hanne Andersen, Henrik Løndal

Afbud fra gæster:

Jesper Kampstrup, Bodil Foss, Karina Sefron, Ole Hummelshøj, Erik
Tvernø, Henrik Eigenbrod, Jan Kokholm, Søren Kaae, Benny Syhler

Ikke hørt fra:

Ashihara Karate Klub, DBK, FBL, FFC, Motorik og Atletik, KBH´s Karate
Klub, Skyttelauget Krudtuglen, VLI, Torben Kjærgaard, Thomas Wohlert,
Sonja Nielsen, Christian M. Olsen, Bo Børresen, Finn Edvard, Michael
Engelbrecht, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasael Rehman, Flemming Brank,
Gunvor Wibroe, Jørgen Aage Simonsen, Arne Vangdrup, Karen Skjønaa
Larsen

Indkaldelse modtaget retur 30. marts 2016 fra Frbg. Motorik og Atlet Klub v/ Peter Jensen og VLI v/
Katrine Færch-Jensen med bemærkning: ”Ubekendt på adressen”
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Dagsorden, jfr. lovenes § 11:
1.

Valg af dirigent.

2.

FIU’s formand aflægger beretning for virksomheden i det forløbende år.

3.

Forelæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber for FIU og cafeterierne i
Kedelhallen, Mariendals-hallen, Damsøbadet og Bülowsvej-hallen.
For at sikre en korrekt og fyldestgørende besvarelse vil det være en fordel og i
repræsentanternes egen interesse, om spørgsmål til det omfattende regnskabsmateriale kunne
være FIU i hænde inden repræsentantskabsmødet.

4.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5.

Indkomne forslag.
Ingen forslag er indkommet

6.

Valg af formand for FIU, jf. §14.1
Michael Christiansen – er villig til genvalg.

7.

Valg af formand for økonomiudvalget, jf. §17.1
Henrik Theil – er villig til genvalg.

8.

Valg af formand for idrætsudvalget, jf. §18.1
Intet valg at foretage, da denne post kun vælges i ulige år.

9.

Valg af et bestyrelsesmedlem samt en suppleant, jf. §14.1 og 14.2
Benny Jacobsen er på valg, men ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Nicolai
Sichlau, Københavns Kyudojo Seishinkan.
Suppleanten Jens Monrad er på valg, men ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af
Benny Jacobsen.

10.

Valg af et medlem til økonomiudvalget, jf. §17.1
Claus Madsen – er villig til genvalg

11.

Valg af to medlemmer til idrætsudvalget, jf. §18.1
Berit El-Nassar og Torben Lorentzen – begge er villig til genvalg.

12.

Valg af to revisorer samt suppleant herfor, samt godkendelse af indstilling fra
bestyrelsen om valg af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. 21.2 og 21.3
Jørgen Andersen og Alex Broksø – begge er villig til genvalg.
Suppleant Lars Juul – villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Bille og Buch-Andersen (registrerede
revisorer).

13. Eventuelt.
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Ad punkt 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen
Willy Rasmussen blev enstemmigt valgt, konstaterede af mødet var lovligt indkaldt.
47 stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet var til stede, hvilket betød at forsamlingen
var beslutningsdygtig.
71 personer havde takket ja til den efterfølgende middag. Jørgen Andersen og Alex Broksø blev valgt
som stemmetællere.
Ad punkt 2. FIU’s formand aflægger beretning for virksomheden i det forløbende år.
Inden formandens aflæggelse af den mundtlige beretning, blev følgende priser uddelt:
Nordea Fondens Idrætspriser: Prisen Årets idrætsudøver vil efterfølgende blive uddelt ved en
passende lejlighed.
Nordea’s Lederpris modtager for året 2015 Martin Hilker, Hermes Gymnastik og blev overrakt af
formand for FIU Michael Christiansen.
Martin takkede for prisen på de 20.000 kr. (skattepligtige) – var meget overrasket og beæret.
FIU’s jubilæumspris blev tildelt Jan Kristoffersen, Frederiksberg Bordtennis Klub og blev overrakt af
formand Michael Christiansen.
Jan Kristoffersen takkede ligeledes for prisen og var endnu mere overrasket end Martin – takkede for
stor hjælp fra FIU, for deres arbejde for klubben – og takkede i øvrigt alle.

Dette er direkte afskrift af formandens mundtlige beretning:
Til salen:
”Velkommen til repræsentantskabsmøde 2016 – dejligt at se at lokalet er fyldt med foreningsledere af
alle hånde……og en fornøjelse, at både borgmester og viceborgmester har fundet vej til
Frederiksberg-Hallerne i år.
Velkommen til alle og tak fordi I vil bruge nogle timer sammen, til idrættens årsmøde her på
Frederiksberg.
Som sædvanlig håber jeg, at alle fremmødte har læst min beretning, for der kommer ikke et
sammendrag af indholdet fra mig – til gengæld skal I efterfølgende bare spørge ind til alt det I
eventuelt er i tvivl om fra beretningen. Beretningen skal jo i øvrigt dække bredt, fordi den både er en
virksomhedsberetning og en uofficiel Tour de Force udi i idrættens lokale Frederiksberg verden og til
glæde for de fleste, håber og tror jeg.
Jeg vil i de næste minutter knytte nogle få ord til et par af de opgaver vi har taget hul på i 2015 og jeg
vil også knytte et par ord til tankerne for fremtiden.
I løbet af 2015 har vi arbejdet med en FIU-vision, som I kan læse om i beretningen og se hængt op på
alle anlæg, indtil flere steder – præsenteret og diskuteret på tre møder med foreningerne, hvor FIU fik
tørt på, hvad angår kommunikation og kommunikationsplatforme. Vi skal nu til at arbejde med at gøre
det langt bedre.
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Vi har også arbejdet med en idrætsvision, som ligeledes er beskrevet i beretningen. En idrætsvision
FIU alene står for, men hvor en stor del af visionen er indarbejdet som tekst i den nye kommunale
Kultur- og Fritidspolitik, vedtaget sidste år.
Endelig har vi arbejdet med en idrætseventstrategi, som vi meget gerne ser implementeret i
forvaltningen – sigtet er, at alle større idrætsevents, der afholdes eller krydser ind over Frederiksbergs
grænser, skal inddrage de lokale foreninger i den idrætsgren det handler om i eventen, således der
genereres både PR for idrætten, penge til de lokale i forhold til at stille arbejdskraft til rådighed og……
Vi har naturligvis forholdt os til anlægsønsker for de kommende år, leveret i argumenteret og beregnet
stand til både forvaltning og politikerne i udvalget. Vi har forholdt os til en ny og revideret
driftsoverenskomst med kommunen og vi har forholdt os til de kommende års økonomiske råderum,
kommunen og idrætten i mellem.
Kommunen er fortsat presset på økonomien – det er blandt andet det mange steder omtalte
omprioriteringsbidrag på én procent af det kommunale budget, der er en medvirkende årsag. 1% pr.
år, vel at mærke, der skal spares. Herudover er der i tidligere år i værksat spare tiltag i kommunen, så
man kan nemt ende op i en besparelses på 2% om året, de kommende år frem, fra 2017.
Kan idrætten så med rette tro, at vi helt kan gå fri, i forhold til at skulle yde et bidrag, så at sige, til
fællesskabets, altså kommunens, besparelses-bestræbelser…?
Kommunen har for nyligt vedtaget en ny formuleret Kultur- og Fritidspolitik, som ikke tilsiger
nedskæringer på idrætsområdet, hvis indholdet i politikken skal tages bogstavelig. Og i en af de
seneste undersøgelser omkring den organiserede foreningsidræt, konkluderes det, at foreningsaktive
børn mellem 8 og 15 år klarer sig mellem 40 og 240% bedre i konditionstests end ikke foreningsaktive
børn og 98% af de foreningsaktive børn lever op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger om fysisk
aktivitet. At ungerne og deres forældre også fortsat angiver, udover det sundhedsmæssige aspekt, at
det er i den organiserede idræt, at deres børn finder fællesskab med andre og finder oplevelser og
bygger identitet, er vel blot til overflod argumenter for at det vil være noget af en servefejl, hvis man
kommunalt tænker i beskæringer af borgernes muligheder for at dyrke idræt og bevægelse.
Vi har afslutningsvis alle erkendt, at pladsen til nye byggerier er trang i kommunen – vil man så også
til at skære i vedligeholdelse og optimering af bestående faciliteter, så er man vist ude i en dobbeltfejl,
for nu at blive i idrætten og citere tennissproget.
Men, ret skal være ret. Vi skal måske se i øjnene, at vores tilskud i værste fald kan stagnere i årene
frem. Vi taler naturligvis med kommunen, endog særdeles intenst, om dette emne og jeg er sikker på,
at vi finder både en pragmatisk og fornuftig løsning, for på den måde at eksekvere idrættens bidrag til
kommunebudgetterne bedst muligt.
2015 har været et travlt, men spændende år – endnu et år, hvor FIU og dermed foreningsidrætten på
Frederiksberg er blevet udfordret på flere fronter, både økonomisk, prioriteringsmæssigt, men ikke
mindst på de indre linjer, fordi der er mere at rive i, end der kan leveres medarbejdertimer til. Så
endnu en udfordring der skal beskrives og tænkes løsninger til i løbet af 2016.
Lad mig afslutte med et åbent spørgsmål:
Kan FIU være tegne et medlemskab i Erhvervsforeningen i et professionelt selskab, der lejer sig ind i
FIU’s faciliteter og ikke er en forening, men en forretning.
Argumenter for et medlemskab er flere, fx at være tættere knyttet til en kommerciel indlejers
aktiviteter og dermed kende og følge ambitioner og udvikling tæt. På det idrætslige plan, fx at kunne
uddele et vist antal fribilletter til FIU-foreningernes ungdomsmedlemmer til alle brugerens
hjemmekampe.
Stor debat i bestyrelsen…!!”
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Formanden/dirigenten overlod herefter
repræsentantskabets behandling.

den

skriftlige

og

mundtlige

beretning

til

Der var ingen bemærkninger overhovedet – så beretningerne blev enstemmigt godkendt.
Ad punkt 3. Forelæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber for FIU og cafeterierne
i Kedel-hallen, Mariendals-hallen, Damsøbadet og Bülowsvej-hallen.
Formand for FIU’s økonomiudvalg Henrik Theil præsenterede Brian Christensen (FIF-håndbold) som
nyt medlem af økonomiudvalget, valgt efter repræsentantskabsmødet 2015.
Henrik orienterede om nye tiltag/forbedringer i haller og på anlæg.
Gik herefter over til regnskabsdelen – hvor han på sin sædvanglige humoristiske facon kom igennem
denne.
Ingen tvivl om, at ØU-formanden var i topform. Han var tilfreds med resultatet – et lille overskud på
ca. 500.000 kr.
Lars Juul (FIF petanque) efterlyste en liste i samlingslokalet i køkkenet – mellem køkkenbord og væg
– pris ca. 1.200 kr.
Dirigenten meddelte, at han var blevet hvisket i øret, at denne er på vej.
Ingen øvrige spørgsmål / bemærkninger fra salen.
Regnskaberne, blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad punkt 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingent/medlemskab af FIU forbliver uændret 1.500 kr. årligt.
Ad punkt 5. Indkomne forslag.
Ingen forslag var indkommet
Ad punkt 6. Valg af formand for FIU, jf. §14.1
Michael Christiansen var villig til genvalg - blev herefter enstemmigt genvalgt
Ad punkt 7. Valg af formand for økonomiudvalget, jf. §17.1
Henrik Theil var villig til genvalg – blev herefter enstemmigt genvalgt
Ad punkt 8. Valg af formand for idrætsudvalget, jf. §18.1
Intet valg at foretage, da denne post kun vælges i ulige år.
Ad punkt 9. Valg af et bestyrelsesmedlem samt en suppleant, jf. §14.1 og 14.2
Benny Jacobsen var på valg, men ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen havde foreslået valg af Nicolai Sichlau, Københavns Kyudojo Seishinkan.
Nicolai præsenterede sig selv og blev herefter enstemmigt valgt.
Suppleanten Jens Monrad var på valg, men ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog valg af Benny Jacobsen.
Benny blev enstemmigt valgt til denne post.
Ad punkt 10. Valg af et medlem til økonomiudvalget, jf. §17.1
Claus Madsen var villig til genvalg – blev enstemmigt genvalgt
Ad punkt 11. Valg af to medlemmer til idrætsudvalget, jf. §18.1
Berit El-Nassar og Torben Lorentzen – begge var villige til genvalg – begge blev enstemmigt
genvalgt.
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Ad punkt 12. Valg af to revisorer samt suppleant herfor, samt godkendelse af
indstilling fra bestyrelsen om valg af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. 21.2
og 21.3
Jørgen Andersen og Alex Broksø – var begge villige til genvalg.
Suppleant Lars Juul – var villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Revisionsfirmaet Bille og Buch-Andersen (registrerede revisorer).
Alle poster blev enstemmigt genvalgt.
Ad punkt 13. Eventuelt.
Michael bekræftede overfor Lars Juul, at den efterlyste liste i samlingslokalet – er på vej.
Takkede for et usædvanligt roligt og kort møde.
Bekræftede at der i Frederiksberg-Hallerne er mange udlejninger – men man forsøger at tage hensyn
i videst muligt omfang.
Herefter bad borgmester Jørgen Glenthøj om ordet og meddelte, at det havde været en fornøjelse, at
overvære mødet – han har altid tidligere været forhindret i at deltage.
Kommunalbestyrelsen (inkl. Jørgen Glenthøj) er glad for det går godt for idrætten og alle er enige i, at
brugerne skal havde det så godt som overhovedet muligt på faciliteterne. En bred
kommunalbestyrelse bakker op omkring dette.
Der er blevet gjort og vil blive gjort meget for idrætten på facilitetsområdet (kunstgræsbaner,
Magneten, KU.BE, svømme- og idrætshal m.m.)
Jørgen Glenthøj ville ikke tage æren for alle de gode idéer. Mange af dem kom fra FIU.
Børn skal have gode muligheder for at gå til idræt. Det er langt bedre, at børn går til idræt end de er
inaktive og hænger ud på gadehjørnerne.
Ros til Henrik Theil for i gennemgangen af regnskab og for at luske gennem en masse tal som ingen
fik at se (sagt med smil på læben).
Herefter tog Morten Jung ordet og kvitterede for et godt samarbejde med FIU.
Havde dagen forinden været til DGI’s generalforsamling, hvor det var lykkedes at for skabt debat
blandt de øvrige tilstedeværende ved at fremhæve FIU’s organisation og model på Frederiksberg som
noget unikt og velfungerende.
Det er Mortens overbevisning, at foreningerne på Frederiksberg har langt større politisk indflydelse
end andre steder.
De gode resultater på idrætsområdet skyldes først og fremmest den indsats som foreningerne yder
og fordi Frederiksberg Kommune, politikere og FIU arbejder med/mod fælles mål.
Idrætsvisionen skal realiseres. Det bliver ikke nemt, men er et udtryk for et højt ambitionsniveau
Det kræver kreativ tænkning.
Kom med 2 eksempler: FB’s klubhus, der er tænkt sammen med bygning af plejehjem og at faciliteter
til gymnastikken er bygget oven på svømmehallen på Bernhard Bangs Alle.
Morten Jung appellerede til, at alle vil udvise fleksibilitet. ”Anbringer man for mange svin i en
svinestald, så ender de med at bide hinanden”.
Det skal alle arbejde hen imod, så vi undgår dette sker.
Omkring FIU’s økonomi, så glæder Morten Jung sig over, at posten for energi var bragt ned.
I forbindelse med anlæggelse af kunstgræs, arbejdes der med nye metoder som både vil være til
gavn for miljø og for brugen af banerne.
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Sluttede af med at konstatere, at der kommer rigtigt mange gode ting ud af samarbejdet mellem FIU
og Frederiksberg Kommune
Michael Christiansen rundede af med at huske alle på, at sørge for at idéer, indspil, modspil, medspil
m.v. – kommer til os, hvad end det er til bestyrelse, Idrætsudvalg, brugergrupper eller
fagidrætsudvalg.
Kommer det ikke ind det rigtige sted, så skal det nok blive dirigeret det rigtige sted hen, men sørg for
at komme frem med tingene.
Dirigenten takkede for fremmøde samt god ro og orden og lukkede for repræsentantskabsmødet som
sluttede kl. ca. 20.00

Referent: Administrationen

------------------------------------------Michael Christiansen
Formand

---------------------------------------------Willy Rasmussen
Dirigent

