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      Mødereferat:   Bestyrelsesmøde 
                        
      Tid og sted:     Onsdag den 4. maj 2016 kl. 17.00 
                              i FIU’s administration 
                         
      Tilstede:          Michael Christiansen, Michael Andersen, Lars  
                             Sørensen, Nicolai Sichlau, Benny Jacobsen 
                             samt Søren Burchall 
  
     Afbud:           Bodil Allesen-Holm og Henrik Theil 

                        
                                                  DAGSORDEN:  

  
1) Protokol 

 
2) Opfølgning på repræsentantskabsmødet 

 
3) Konstituering af bestyrelsen 

 
4) Tema – drøftelse af perspektiver for foreningsidrætten ved 

Frederiksberg kommunes udlicitering/salg af kommunale 
idrætsfaciliteter 
 

5) Referater  
a) Referat fra møde i brugergruppen for Nandrupsvej Idrætsanlæg 

den 7. december 2015 
b) Referat fra møde i brugergruppen for Bülowsvej-Hallen den 9. 

december 2015 
c) Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg-Hallerne den 

8. februar 2016 
d) Referat fra ØU-møde den 9. februar 2016 
e) Referat fra møde i brugergruppen for Mariendals-Hallen den 23. 

februar 2016 
f) Referat fra møde i bestyrelsen den 1. marts 2016 
g) Referat fra møde i FIU’s Samarbejdsudvalg den 3. marts 2016 
h) Referat fra møde i bestyrelsen den 31. marts 2016 
i) Referat fra Repræsentantskabsmødet den 31. marts 2016 

 
6) Generel orientering fra: 

a) FIU’s administration v/ Søren Burchall 
 

7) Meddelelser bordet rundt 
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Ad punkt 1 Protokol 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2 Opfølgning på repræsentantskabsmødet 
Bestyrelsen udtrykte generelt tilfredshed med gennemførelsen af årets 
repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med Willy Rasmussen som 
dirigent. Den meget begrænsede debatlyst blandt klubrepræsentanterne blev taget til 
efterretning, hvor Michael Andersen foreslog, at en ekstern foredragsholder kunne hyres, 
for ad den vej (evt. lidt provokerende) at ligge op til debat. 
 
Udfordringen med det lave fremmøde ift. kravene i FIU’s love om for et beslutningsdygtigt 
repræsentantskab blev drøftet. Bestyrelsen fandt lovene uhensigtsmæssige på dette punkt, 
og Benny Jacobsen påtog sig at udarbejde et oplæg på mulige vedtægtsændringer, der 
kan imødekomme denne udfordring. Samtidig skal behovet for en særlig 
kommunikationsindsats overfor særligt de nye medlemsforeninger i FIU overvejes, hvilket 
bliver en del af en generel drøftelse på et kommende bestyrelsesmøde af 
kommunikationen i FIU. 
 
Slutteligt glædede bestyrelsen sig over, at årets prismodtagere var både overraskede og 
glade over de tildelte priser. 
 
 
Ad punkt 3 Konstituering af bestyrelsen 
Med udskiftningen i bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet, drøftede bestyrelsen sin 
fordeling af poster i udvalg og brugergrupper. På den baggrund konstituerede bestyrelsen 
sig for det kommende år som følger: 

• Bestyrelsens repræsentant i Økonomiudvalget 
Michael Christiansen 

• Bestyrelsens repræsentanter i brugergrupperne 
o Frederiksberg-Hallerne 

Michael Andersen 
o Damsøbadet/Frederiksberg Idrætspark 

Michael Christiansen 
o Bülowsvej-Hallen 

Nicolai Sichlau 
o Mariendals-Hallen 

Benny Jacobsen 
o Kedelhallen 

Lars Sørensen 
o Nandrupsvej 

Benny Jacobsen 
 

Slutteligt orienterede Benny Jacobsen bestyrelsen om, at han påtænker ikke at genopstille 
ved repræsentantskabsmødet i 2017. 

 
 Ad punkt 4 Tema – drøftelse af perspektiver for foreningsidrætten ved Frederiksberg  
 kommunes udlicitering/salg af kommunale idrætsfaciliteter  
 Lars Sørensen orienterede om erfaringerne fra svømmeverdenen, hvor uklare detaljer har    
 ført til uoverensstemmelser og medudgifter for de foreninger, som benytter svømmehaller,  
 som kommunerne har udliciteret eller opført i OPP-konstruktioner. Det konkrete mulige salg  
 eller udlicitering af Frederiksberg svømmehal har været drøftet i HSK’s bestyrelse, som  
 opfordrer FIU til drøftelse og stillingtagen til emnet. 
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Michael Christiansen gav udtryk for, at han ser at kernebudskabet bør være, at ejerforhold 
af en idrætsfacilitet ikke er afgørende, men adgang til tider i faciliteterne er altafgørende. 
Disse tider til foreningsidrætten skal fordeles af FIU’s idrætsudvalg ligesom for alle øvrige 
kommunalt betalt idrætsfaciliteter på Frederiksberg. 
 
I forlængelse herfra drøftede bestyrelsen behovet for at rammerne for tider til 
foreningsidrætten i faciliteterne detaljeres, så der også er klare rammer ift. adgang til 
faciliteter udenfor selve banen/basinnet, og at disse rammer skal følge med udviklingen i 
foreningerne og de aktives behov. 
 
Nicolai Sichlau kom med input om de generelle erfaringer med OPP-konstruktioner, som er 
ganske usikre ift. positiv effekt for kommuner. Eksternt input om dette kan evt. sættes på 
dagsordenen til kommende bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen bad Søren Burchall udarbejde oplæg til skriftligt indspark om emnet til 
Frederiksberg kommune, hvilket evt. kan afsendes i fællesskab med HSK. 
 
Lars Sørensen nævnte afslutningsvis, at FIU også kan blive klemt i udviklingen med nye 
driftskonstruktioner. Bestyrelsen besluttede, at dette emne sættes på dagsordenen til årets 
fællesmøde med K&F-udvalget. 

 
 

Ad punkt 5 Referater 
a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 

 
b. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 

 
c. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 

 
d. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 

 
e. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 

 
f. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 

 
g. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 

 
h. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 

 
i. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 

 
  
Ad punkt 6 Generel orientering 

a.    Søren Burchall orienterede om 
- At Frederiksberg kommune har henvendt sig til FIU om den fremtidige brug og 

drift af Hermeshallen, som overgår til Frederiksberg kommune fra sommeren 
2017. 

- At udskiftningen af kunstgræstæppet på de 3 ældste kunstgræsbaner på Jens 
Jessens Vej kører efter planen, og forventes gennemført i sommerferien. 
Frederiksberg kommune har valgt at tilknytte en ekstern byggerådgiver, med 
tilhørende fordyrelse af projektet. 

- At Frederiksberg kommune har varslet en forventet besparelse på driftstilskuddet 
til FIU, primært baseret på konsekvenser af omprioriteringsbidraget. 
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- At FIU sammen med forskellige instanser i Frederiksberg kommune arbejder på 

implementeringen af den vedtagne ordning med fritidspas til de nyankomne 
flygtninge på Frederiksberg 

- At FB tre weekender i træk har været udsat for påsatte brande i deres 
affaldscontainere 

- At Frederiksberg kommune har varslet en mulig inddragelse af kastegården i 
Frb.IP til midlertidig opstilling af pavilloner til flygtninge på Frederiksberg 

- At FIF Petanque har meddelt, at de grundet manglende ressourcer ikke kan 
fortsætte opstarten af krolf i Kastegården 

 
 

Ad punkt 7 Meddelelser bordet rundt     
Intet fremkom 
 
 
 
Referent Søren Burchall 


