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Referat:  Fodboldudvalgsmøde 
 
Tid og sted:  Onsdag d. 24.oktober 2018 kl. 17.30                        
  i Frederiksberg-Hallerne mødelokale 4 
 
Tilstede:    
Jørgen Andersen, (JA) formand  
Carl Christian Lindgren, (CCL) FA 2000 
Anders R (AR) FA 2000 
Mathias (M) CBS 
Martin Busk, (MB) FB  
Keld Jørgensen ,(KJ) KB  
Lars Bo (LB) VLI  
Torben Lorentzen, (TL) Idrætsudvalget 
Jan Schlüter (JS) Frb. Hallerne  
Søren Burchall, (SB) FIU 
Tina Fredebo Rasmussen (TFR) FIU-Referent 
 
Fraværende: 
Frank Jørgensen, FJ (FCF) 
Isa Philip Manneh Andersen (IA) FC Hermanos      
 
Alle klubrepræsentanter blev spurgt om de havde mandat fra klubben til at 
træffe beslutninger, hvilket alle bekræftede.                                                                                              
 

1) Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt 
 

2) Orientering fra Søren Burchall: 
SB oplyste, at nu var den sidste kamp på natur græs på Jens Jessens Vej spillet, 
hvilket medførte, at der skulle bortskaffes ca. 100.000 m3 jord, for at gøre 
plads til det nye projekt. 
Forventningen til indvielsen af de nye kunstgræsbaner er fortsat august 2019. 
SB omtalte tillige, hvordan de nye kunstgræsbaner blev bygget op, med en 
beton væg/mur der skulle sørge for at der ikke kom kloakvand ind på banerne. 
Undervejs i ombygningen bliver det nødvendigt, når tid er, at lukke en del af 
kunstgræsbanerne 1-3 ned mod de nye baner, ligesom man undervejs i 
forløbet skal flytte en lysmast. 
MB foreslog, at dette arbejde blev udført mandag til fredag, så banerne kunne 
bruges i weekenderne til kampafvikling. SB fandt det som en god ide, og ville 
tage det med videre til de byggeansvarlige. 
Banestørrelserne blev 98 x 63m og mellemrummet mellem banerne på den 
lange led ville blive 3,5 m og på den korte led 5,5m, hvilket ville betyde, at der 
ville være plads til 2 mål op mod hinanden og med plads til at passere mellem 



Frederiksberg Idræts Union Side 2 / 4 

 
målene. 
 
To af de nye kunst græsbaner ville få op stregninger, så der på tværs ville blive en fuld rugbybane. 
Aftalen med rugby ville fortsat være, at de selv sætter rugbymålene på plads efter deres kampe.  
De huller, som rugby anvender til at fastgøre målene i banen, bliver dækket, så det ikke medfører 
gener eller risici for fodbolden, når de var på de to baner.  
DBU-København havde godkendt målene (l x b) med en bemærkning om, at højere rangerede hold 
havde man en forventning til, at deres kampe blev afviklet på baner som havde de mål (l x b) som 
fodboldloven krævede.  
Frb Kommune havde tillige besluttet et projekt på kærlighedsstien, som i sin enkelhed går ud på at 
åbne op, så den kunne bruges som motionssti med lys på. 
Der er her tale om et uafhængigt projekt som ikke har sammenhæng med kunstgræsbanerne. 
SB nævnte, at man var opmærksom på naboerne fra Københavnssiden, som ikke just var positive over 
for projekter der lyste op. 
Man havde nu gennemført markeringerne af alle mål, så det tydeligt fremgik af målene hvilken bane 
målene tilhørte, og man bad derfor klubberne være opmærksomme på dette og samtidig sørge for at 
målene kom på plads efter brug. 
MB efterlyste 2 11-mands mål til K4/K5  
JS mente der var 2 11-mands der endnu ikke var flyttet væk, så hvis de fortsat var på anlægget, så 
ville han sørge for at de kom ind på K4/K5   
Vej og Park flytter ikke mål og hvis ikke målene står på den aftalte plads efter brug, kan det betyde at 
der er dele af banen, der om vinteren ikke blev saltet.  
JA spurgte ind til ” saltbudgettet ” hvortil SB svarede, at man var opmærksom på den tidligere 
problemstilling, hvor vej og park forlod arealet kl. 14.30, hvis det var op mod weekenden og denne 
problemstilling ville man løse, så banerne også kunne bruges i weekenden. 
SB forespurgte om fodboldudvalgets ønsker til en fremtidig nummerering af banerne når nu alle blev 
gjort til kunstgræsbaner. 
Skolebaner er klar til brug og de baner der var lys på, ville få manuelt tænd og automatisk sluk efter 1 
time. JA foreslog, at man havde to perioder, man kunne aktivere, dels 1 time men også 5-10 minutter 
så hvis der ikke kom nogen på banen efterfølgende, så ville lyset ikke fortsat være tændt, hvis de 
foregående brugere havde aktiveret lyset i en time yderligere. 
Efter denne gennemgang forlod SB mødet. 

 
3) Præsentation af Jan Schlüter: 

JS fortalte lidt om sig selv, og hvor han tidligere havde været. Han glædede sig til at arbejde sammen 
med Fodboldudvalget og ville gøre sit til at tingene kunne lykkedes. 
Han var familiær med kommandovejene i de frivillige foreninger, og hvor der kunne være langt fra top 
til bund. Han havde tillige praktisk erfaring med større stævner. 
Han opfordrede til at man tog kontaktede ham når udfordringerne opstod, og så skulle han nok løse 
det hurtigst muligt.  
 

4) Referater: 
JA oplyste at referatet fra seneste møde i fodboldudvalget var forsvundet i cyberspace hvilket han 
beklagede. 
 

5) Orientering fra klubberne: 
MB.: Udtrykte bekymring om plads til kampe nu hvor der er 6 baner væk. Omtalte FB´s ny klubhus, 
hvor byggestart er planlagt til 1.12 2019, og hvor FB skal genhuses i en periode af 24-30 måneder. 
Pt. er det endnu ikke afklaret hvor genhusningen fysisk bliver placeret. 
Omtalte at byggeprojektet i en perioden ville gå ind på kunst 4, og var af den opfattelse at dette ville 
FIU nok sige nej-tak til. 
Endelig stillede MB et spørgsmål til JS om lysslukningen på K5 ( og K4 ) idet lyset automatisk slukker kl 
22.45 hvilket gjorde at kampene ikke kunne gennemføres, idet der på dette tidspunkt ville restere 5-10 
minutter af kampen. 
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JS ville undersøge om det var muligt at strække tiden så lyset ville være tændt de ekstra 5-10 
minutter    
CCL/AR.: CCL orienterede om at han nu trappede ned og havde derfor FA2000’s nye mand med, så der 
dels kunne ske en glidende overgang, men også så han kunne supportere i arbejdet med at udarbejde 
den nye baneplan, der skulle gælde fra ca. 1.8 2019.  
CCL beklagede, at han havde været lidt sent ude omkring Danbolig Cup og takkede klubberne for 
udvist tålmodighed og hjælpen omkring banerne, til at få et godt stævne til at løbe af stablen. 
KJ.: Oplyste at KB, efter et langt tilløb, nu indførte pigefodbold. Den nye KB-hal forventes klar omkring 
1.11 18 dog med de første arrangementer omkring primo 2019. 
Udearealet på KB forventes etableret sommer 2019, hvor græs 1 bliver reetablet som en ”græsmaster” 
med varme  ?? og lys ?? 
LB.: har udfordringer med DBU København og flytninger af kampe til lørdage hvor de typisk har baner.  
JA tager kontakt til DBU-København og søger at løse VLI’s udfordring.  
M.:  Oplyser at de mangler plads til deres hold. Meddeler at de deles om byrderne i egen 
fodboldbestyrelse, og at det derfor vil være ham og Thomas? der deles om møderne i bl.a. 
fodboldudvalget. 
 

6) Orientering fra formanden: 
Anmoder klubberne om, inden d. 1.12 at komme med en beregning af hvor mange hold/kampe de 
forventer at kunne gennemføre i foråret 2019 ud fra de kunstgræsbaner de i dag har rådighed over. 
DBU København har tilbudt hjælp til detailplanlægningen af kampene i foråret 2019. 
  
 

7) Vedtagelse af tidsplan for udarbejdelse af banefordeling gældende fra den 1.8 2019: 
JA oplyste at han forventede at den nuværende vinterfordeling ville gælde frem til de nye 
kunstgræsbanerne kunne tages i anvendelse. 
CCL oplyste at dette var FA2000 ikke enige i, og de kunne ikke forstå hvorfor ”de små klubber” såsom 
CBS og VLI ikke blev reduceret i deres fordeling af tider på kunstgræsbaner i sommerperioden. 
Punktet udviklede sig herfra til en drøftelse af den af FIU udsendte ” Retningslinjer for fordeling af 
trænings- og turneringtimer i FIU ”. 
Uden navneangivelse så var følgende punkter i spil, ikke enige i FIU’s retningslinjer, hvor skal en 
fordelingsplan starte henne, hos FIU eller klubberne?, hvem skal udfylde nøgleskemaet?, FIU kan bare 
trække en liste, ønske om en anden fordelingsnøgle, ungdom contra senior, byt af træningstider 
mellem 2 klubber uden betydning for andre klubber (Her henvises til en af FIU’s idrætsudvalg truffen 
afgørelse hvor forholdet kunne accepteres, også selvom den ene klub fik flere perioder til ungdom og 
færre til senior og modsat hos den anden), indendørs contra udendørs træning og alder i forhold 
hertil.  CCL bad om skriftlig dokumentation for at FIU´s idrætsudvalg har godkendt i et IU referat: ” 
bytning af træningstider mellem 2 klubber uden betydning for andre klubber ”. 
Efterfølgende har MB sendt en mail rundt hvori hvor i der blev oplyst, hvor det var muligt at læse 
referaterne som bekræfter beslutningen. 

 
Efter ca. en halv times diskussioner afbrød JA, og påpegede at det sådan set ikke var det, der skulle 
drøftes, men alene tidsplanen frem til, der blev vedtaget en fordeling af fodboldbanerne til klubberne 
gældende fra 1.8 2019. 
Til næste møde i fodboldudvalget den 21.november udarbejder formanden en tidsplan, således at 
der arbejdes mod, der ligger en endelig fordelingsplan senest den 1. juni 2019. 
 

8) Fordeling af kampe i Frederiksberg IP frem til turneringsstart forår 2019:  
Ønsker om træningskampe i Frb IP fra 1.1 frem til turneringsstart skal sendes til Idrætsudvalget/Jørgen 
Andersen inden den 1.12 2018, hvorefter Jørgen Andersen udarbejder en oversigt og rundsender 
senest den 1.1 2019.  

 
9) Evt. vinterturnering forår 2019: 
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JA står gerne for planlægningen af en vintertræningsturnering for seniorer. Tilmelding skal ske til 
Jørgen Andersen senest den 15.12 2018  og senest den 10.1 2019 udsendes skelet til turnering til 
klubberne. 
MB opfordrede klubberne til at udvise seriøsitet mht. tilmelding og gennemførsel, så man slap for 
udeblivelser. 
Spørgsmål om der også var en turnering for 7 mands hold? JA oplyste at han gerne ville oprette en 
turnering for 7 mands hold også, og opfordrede i den anledning, til at klubberne overvejede at bruge 
et par tanker på at sikre sig, at der var baner nok  til rådighed for de hjemmekampe som klubben 
kom til at stå for. 
 

10) Turnerings tilrettelæggelse for 2019: 
AR foreslog at kampmuligheder blev lagt i en pulje og derefter fordelt centralt. Dette ønskede de 
øvrige klubber ikke at medvirke til, men ønskede selv at fordele egne tider til både træning og 
turneringskampe. 
Igen - DBU København har tilbudt at hjælpe men at få klarhed over hvor mange hold som kan tilbydes, 
kun at spille kampe på udebane.   
Liste over kampe som skal sendes ud, sendes til JA.  

 
11) Eventuelt: 

En bred debat, uden konklusioner om bl.a. lån af tider, flytning af kampe, tomme baner, flytning af 
træning til weekender, blev gennemført. 
TL oplyste, at IU havde besluttet, at ferie camps skal til Idrætsudvalget for en retfærdig fordeling og 
fordi IU/FIU vil kende presset. TL oplyste endvidere, at Rugby havde haft en medlemsstigning og 
ønskede derfor mere tid på Nandrupvej men indtil videre var IU indstillet på status quo. Fodbold 
gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det var de sådan set også hvorfor man forventede, at der 
ikke skete mere i fordelingen på Nandrupvej. TL spurgte ind til hvorledes samspillet med rugby foregik 
i forhold til kampe i weekenden. JA oplyste at rugby, i det store og hele fik de tider de meldte ind til af 
kampe, så længe indmeldingen foregik så betids, at fodboldklubberne kunne planlægge sig ud af det. 
AR. Fortolkning af retningslinjerne (fortolkning af ” retningslinjer for fordeling ”) ønskes.      

 
Næste møde 21. januar 19. 
 
Referent TFR/JA den 5. november 2018 
 

 


