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      Mødereferat:   Bestyrelsesmøde 
                        
      Tid og sted:     Torsdag den 31. marts 2016 kl. 16.00 
                              i FIU’s administration 
                         
      Tilstede:          Michael Christiansen, Henrik Theil, Michael  
                             Andersen, Lars Sørensen, Benny Jacobsen 
                             samt Søren Burchall 
  
     Afbud:           Bodil Allesen-Holm og Jens Monrad 
                        
                                                  DAGSORDEN: 

1) Protokol 
 

2) Gennemgang af resultaterne for undersøgelserne af 
foreningernes tilfredshed med idrætsfaciliteterne 
 

3) Planlægning af møder i 2016 – herunder fællesmøde med 
K&F-udvalget og FIU’s nytårskur 

(1) Temaer til drøftelse på bestyrelsesmøderne 
(2)  Datoer for møderne  

 
4) Referater  

 
a. Referat fra møde i brugergruppen for Bülowsvej-Hallen den 9. 

december 2015 
b. Referat fra ØU-møde den 9. februar 2016 
c. Referat fra møde i brugergruppen for Mariendals-Hallen den 

23. februar 2016 
d. Referat fra møde i bestyrelsen den 1. marts 2016 
e. Referat fra møde i FIU’s Samarbejdsudvalg den 3. marts 2016 
 

5) Generel orientering fra: 
 

a. FIU’s økonomiudvalg v/ Henrik Theil 
b. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

 
6) Meddelelser bordet rundt 

 
7) Planlægning af repræsentantskabsmøde 2016 – under dette 

punkt deltager Willy Rasmussen fra kl. 17.00 
 

 
 
 
 

 



Frederiksberg Idræts Union Side 2 / 3 

 
 
Ad punkt 1 Protokol 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2 Gennemgang af resultaterne for undersøgelserne af foreningernes 
tilfredshed med idrætsfaciliteterne 
Søren Burchall gennemgik resultaterne på den i november 2016 gennemførte 
undersøgelse af foreningernes tilfredshed med idrætsfaciliteterne de benytter. 
 
Bestyrelsen opfordrede til, at der ved fremtidige gennemførelser af denne undersøgelse 
sendes opfordring til foreningerne om, at undersøgelsen gerne må udfyldes af flere af 
foreningsnøglepersoner, for dermed at kvalificere undersøgelsen bedst muligt. 
 
Bestyrelsen udtrykte et ønske om, at FIU i fremtiden også gennemfører 
tilfredshedsundersøgelser på brugerniveau – f.eks. hvert andet år, som supplement til 
foreningsundersøgelse modsatte år. 
 
Bestyrelsen bad slutteligt om, at behandlingen af resultaterne fra undersøgelsen i 
brugergrupperne håndteres med udsendelse af resultaterne på forhånd, og en opfordring 
til, at foreningerne klæder brugergrupperepræsentanterne på omkring baggrunden for 
besvarelserne og de relevante områder med udfordringer. 
 
 
Ad punkt 3 Planlægning af møder i 2016 – herunder fællesmøde med K&F-udvalget 
og FIU’s nytårskur 

a. Bestyrelsen drøftede temaer til behandling på årets bestyrelsesmøder, og følgende 
fremkom 

- Generel status på fokusområder og igangsatte tiltag – med tilhørende 
ressourceprioritering 

- FIU’s interne og eksterne kommunikation 
- Opfølgning på FIU’s visionsarbejde 
- Dialogmøder med udvalg og arbejdsgruppeformænd 
- Frederiksberg kommune planer for drift af kommunale idrætsfaciliteter – 

herunder Frederiksberg svømmehal 
- Opfølgning på implementeringen af FIU’s idrætsvision for Frederiksberg 
- Indspark om idrættens udvikling – med eksterne indspark 
- Drøftelse af rammer for udlejning af FIU’s faciliteter ift. aflysning af de faste 

foreningsbrugere 
 

b. Bestyrelsen drøftede mulige mødedatoer for fællesmødet med Kultur & 
fritidsudvalget i uge 25 eller 26. 
Bestyrelsen besluttede at næste års interne nytårskur afholdes fredag d. 13. januar 
2017. 
Datoer for det kommende års bestyrelsesmøder afklares efterfølgende med 
udsendelse af forslag fra Søren Burchall. 
 

 Ad punkt 4 Referater 
 Punktet blev udsat. 

 
 

Ad punkt 5 Generel orientering 
   Punktet blev udsat 
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Ad punkt 6 Meddelelser bordet rundt     
Punktet blev udsat. 
 
Ad punkt 7 Planlægning af repræsentantskabsmøde 2016 
Med deltagelse af bestyrelsen forslag til dirigent Willy Rasmussen blev plan og dagsorden 
mm. for repræsentantskabsmødet gennemgået. 
 
 
Referent Søren Burchall 


