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      Mødereferat:   Bestyrelsesmøde 
                        
      Tid og sted:     Onsdag den 1. juni 2016 kl. 17.00 
                              i FIU’s administration 
                         
      Tilstede:          Michael Christiansen, Bodil Allesen-Holm,             
                             Henrik Theil, Nicolai Sichlau, Benny Jacobsen 
                             samt Søren Burchall 
  
     Afbud:          Michael Andersen og Lars Sørensen           

                        
                                                  DAGSORDEN:  

  
1) Protokol 

 
2) Behandling af anmodning om optagelse i FIU 

a) København ITF Taekwon-Do Klub 
b) Jokokan Frederiksberg Karateskole 
 

3) Tema – status på større opgaver og projekter i FIU 
 

4) Planlægning af fællesmøde med Kultur & fritidsudvalget d. 
20.6.2016 
 

5) Referater  
a) Referat fra møde i brugergruppen for Bülowsvej-Hallen den 8. 

marts 2016 
b) Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg 

Idrætspark/Damsøbadet den 23. marts 2016 
c) Referat fra møde i FIU’s interne ledergruppe den 11. april 2016 
d) Referat fra møde i Badmintonudvalget den 2. maj 2016 
e) Referat fra møde i bestyrelsen den 4. maj 2016 
f) Referat fra møde i brugergruppen for Mariendals-Hallen den 10. 

maj 2016 
 

6) Generel orientering fra: 
a) FIU’s idrætsudvalg v/ Bodil Allesen-Holm 
b) FIU’s økonomiudvalg v/ Henrik Theil 
c) FIU’s administration v/ Søren Burchall 

 
7) Meddelelser bordet rundt rundt 
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Ad punkt 1 Protokol 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2 Behandling af anmodning om optagelse i FIU 
Bestyrelsen godkendte optagelse af både København ITF Taekwon-Do Klub og Jokokan 
Frederiksberg Karateskole som nye medlemsforeninger i FIU. 

 
 Ad punkt 3 Tema – status på større opgaver og projekter i FIU 
 Søren Burchall gennemgik det fremsendte notat med status på de aktuelle større opgaver  
 og projekter i FIU, og svarede på spørgsmål fra bestyrelsen til de forskellige opgaver og  
 projekter. 
 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og vil lade denne indgå i senere drøftelser af  
 prioriteringer og evt. igangsættelse af tiltag. 

 
Ad punkt 4 Planlægning af fællesmøde med Kultur & fritidsudvalget d. 20.6.2016 
Bestyrelsen drøftede de emner, som ønskes rejst og drøftet på mødet med Kultur & 
fritidsudvalget d. 20. juni, og følgende er sat på køreplanen 
 
- Aktuel status på idrætten på Frederiksberg, herunder 

o Status på ventelister 
o Evt. foreløbige resultater fra IDAN’s analyse af idrætten på Frederiksberg 

 
- Status på FIU’s idrætsvision for Frederiksberg 

o Generelle tendenser fra bl.a. IDAN’s undersøgelse af danskernes idrætsvaner 
o Behovet for ressourcer til at gennemføre tiltag der skal skabe øget aktivitet og 

dermed flere medlemmer i idrætsforeningerne og eller idrætsaktive 
 

- Aktuelle sager der berører idrætten på Frederiksberg 
o Nyankomne flygtninge på Frederiksberg 

§ Forslag om inddragelse af kastegården til pavillonboliger 
§ Inddragelse af idrætsforeningerne – ny ordning ed fritidspas 

o Københavns kommunes nye gebyrordning for voksne idrætsudøvere 
o Frederiksberg kommune salg/udlicitering af idrætsfaciliteter og betydningen 

herfor for foreningsidrætten  
 

- FIU’s plan for forbedring af idrætsfaciliteterne på Frederiksberg 
 

 
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. Bodil Allesen-Holm udtrykte forundringover, at IU’s repræsentant i 
Badmintonudvalget ikke havde deltaget i mødet, og vil følge op på dette. 
Bestyrelsen tog derudover referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

e. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

f. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
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Ad punkt 6 Generel orientering 

a.  Bodil Allesen-Holm orienterede om 
- At IU snarligt afholder møde med fodboldudvalget og atletikudvalget om den 

kommende fordeling af tider i Frederiksberg Idrætspark 
- At meldingerne går på en mulig anke af fodboldudvalgets banefordeling. 

Bestyrelsen understregede vigtigheden i, at sagsbehandlingen af en mulig anke 
håndteres helt efter reglerne. 

- At der er hængepartier for flere fagidrætsudvalg med opdatering af 
fordelingsnøgler, så de afspejler de aktuelle forhold og behov. IU vil forsøge at 
skubbe for fremdrift på denne opgave. 

- Den mulige påvirkning på Frederiksberg af Institut for Idræts opsigelse af aftalen 
med Københavns kommune om idrætsforeningernes adgang til instituttets 
idrætsfaciliteter.  
 

b. Henrik Theil havde intet at berette 
 

c. Søren Burchall orienterede om 
- Status på den kommende implementering af BRND’s bookingsystem på 

Frederiksberg 
- Status på forslaget om inddragelse af Kastergården til opstilling af pavillonboliger 

til flygtninge 
- Status på dialogen med Frederiksberg kommune om en muligt håndtering af 

driften af Hermeshallen, når disse overgår til Frederiksberg kommune i 
sommeren 2017 

- At det nye depot til Bülowsvej-Hallen forventes klar til brug kort efter 
sommerferien 

 
 

Ad punkt 7 Meddelelser bordet rundt     
Benny Jacobsen gave status på sit arbejde med at finde løsninger, der bedst muligt 
fremadrettet sikrer, at FIU’s repræsentantskabsmøder er beslutningsdygtigt. Bodil Allesen-
Holm opfordrede til, at FIU’s vision blev inddraget i en nytænkning af 
repræsentantskabsmødet. 
Benny Jacobsen udarbejder konkret oplæg til behandling på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
Referent Søren Burchall 


