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Benny Jacobsen
DAGSORDEN:

1) Protokol
2) Orientering om plan for FIU’s fremtidige kommunikation
3) Drøftelse af principper for fordeling af tider i FIU’s tre
styrketræningslokaler
4) Drøftelse af principper for samspil mellem idrætternes ønsker til
udvikling af idrætsfaciliteterne og FIU’s administrations
praktiske arbejde i konkrete anlægsprojekter
5) Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 30. marts 2017
a. Kandidater til valg
b. Praktik
6) Referater
a. Referat fra møde i Idrætsudvalget den 25. oktober 2016
b. Referat fra møde i FIU’s Ledergruppe den 29. november 2016
c. Referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2016
d. Referat fra møde i brugergruppen for Kedelhallen den 6.
december 2016
e. Referat fra møde i brugergruppen for Mariendals-Hallen den
13. december 2016
f. Referat fra møde i Idrætsudvalget den 13. december 2016
g. Referat fra møde i FIU’s Ledergruppe den 22. december 2016
7) 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
8) Meddelelser bordet rundt
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Ad punkt 1 Protokol
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.
Ad punkt 2 Orientering om plan for FIU’s fremtidige kommunikation
Dorthe M. Olsen gennemgik og uddybede sit notat med oplæg til plan for FIU’s fremtidige
kommunikationsindsats.
Bestyrelsen spurgte ind til forskellige dele af notatet, og udtrykte forventning om klar
sammenhæng mellem de forskellige kommunikationsplatforme. Samtidig skal der fokus på
en regelmæssig frekvens på opdateringen af primært de elektroniske platforme, så FIU her
fremstår aktuel og åben i kommunikationen. Bestyrelsen udtrykte en forventning om, at FIU
ledelsesmæssigt holder fast i den ensartede kurs på de forskellige
kommunikationsplatforme, så FIU og anlæggene fremstår som en fælles organisation.
Bestyrelsen glædede sig slutteligt over notatet, samt FIU’s opgraderede
kommunikationsindsats og øgede fokus på åbenhed.
Ad punkt 3 Drøftelse af principper for fordeling af tider i FIU’s tre
styrketræningslokaler
Bestyrelsen drøftede, hvilke principper der skal gælde for de forskellige foreningers adgang
til styrketræningslokalerne i Frederiksberg-Hallerne, Frederiksberg Idrætspark samt
Bülowsvej-Hallen. Bestyrelsen besluttede, at også foreninger, som ikke til daglig har til huse
på de tre anlæg, om ønsket skal have adgang til styrketræning i FIU’s faciliteter.
I praksis besluttede bestyrelsen, at IU fremover fordeler foreninger, som ønsker tid i et
styrketræningslokale men som ikke hører til på et af de tre anlæg, rundt på de tre anlæg.
Her skal de pågældende foreninger indgå i fordelingen af tider, som IU uddelegerer til
fortsat håndtering i de lokale brugergrupper.
Bestyrelsen opfordrede til løsninger på de tre anlæg, som sikrer optimal udnyttelse af
styrketræningsfaciliteterne, gerne igennem samtidig brug på tværs af foreningerne. Dette
dog under fortsat hensyntagen til de særlige ansvarsforhold, der gælder brugere under 18
år, hvor foreningerne har ansvar for overholdelse af reglerne for korrekt brug af udstyret.

Ad punkt 4 Drøftelse af principper for samspil mellem idrætternes ønsker til
udvikling af idrætsfaciliteterne og FIU’s administrations praktiske arbejde i konkrete
anlægsprojekter
Søren Burchall fremlagde den konkrete sag omkring den kommende etablering af nye
kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej, hvor FB har tilkendegivet utilfredshed med
manglende inddragelse i på alle dele af projektet.
Bestyrelsen udtrykte i forhold til projekter med forbedring af idrætsfaciliteterne forventning
om, at FIU administrativt opsamler input og ønsker fra de berørte fagidrætsudvalg, og
efterfølgende løbende holder fagidrætsudvalget orienteret om fremdriften i projektet.
Bestyrelsen udtrykte samtidig, at når må og ønsker er opsamlet fra fagidrætsudvalget, har
FIU’s administration mandat til at indgå i relevante fora som repræsentant for
idrætsforeningerne, og sikre de bedst mulige løsninger ud fra de definerede input fra
foreningerne. I forlængelse heraf, er det FIU’s administrations opgave, løbende at holde
fagidrætsudvalget orienteret om fremdriften i projektet, samt involvere udvalget i
brugerrelaterede spørgsmål om bestykning af faciliteten.

Frederiksberg Idræts Union

Side 3 / 4

Ad punkt 5 Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 30. marts 2017
Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til posten som suppleant, som Benny Jacobsen er
klar til at afgive. Bestyrelsen ønsker at være åbne omkring den ledige suppleantpost, og
efterspørge kandidater via FIU’s normale kommunikationskanaler.
Søren Burchall bekræftede, at Henrik Ravnild har givet tilsagn om at være dirigent ved
repræsentantskabsmødet.
Omkring praktikken og rammerne for repræsentantskabsmødet gentages den normale
køreplan. Da repræsentantskabsmødet falder sammen med ligakamp for København
Håndbold, skal deltagerne informeres om udfordringerne med parkeringsforholdene på
dagen.
Ad punkt 6 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, og bad om at referatet
bliver tilgængeligt på hjemmesiden.
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.

Ad punkt 7 Generel orientering
a. Bodil Allesen-Holm orienterede om
- At ombytningen af aktiviteterne i store og lille hal i Kedelhallen gennemføres d.
1.4.2017, når installationerne til brug for bueskydning i store hal er endeligt på
plads.
- At basketballudvalget har udtrykt behov for opdatering af fordelingsnøglen for
basketball, hvori de ønsker, at ikke-turneringshold indgår
- At IU overvejer at lade de udendørs anlæg indgå samtidig med halfordelingen, så
fordelingen af udendørs- og indendørsanlæg kører samtidigt
b. Henrik Theil berettede om FIU’s årsregnskab, som ender med et mindre overskud
c. Søren Burchall orienterede om
- At der via Doodle snarest afklares ny dato for bestyrelsesseminaret
- At kommunen har igangsat projekt med afklaring af forhold omkring rammerne
for etablering af nye større idendørs idrætsanlæg, hvor tre placeringer er i spil.
Afklaringen skal udmunde i et notat, som skal indgå i kommunens arbejde med
2018-budgettet
- Den aktuelle dialog med kommunens skoleafdeling om samarbejderne med
idrætsforeningerne omkring den åbne skole
- Vi er med Kultur og fritid blevet enige om en model, hvor FIU træder ind som
bindeled i driftskontrakten på de udendørs idrætsanlæg med FGV (Frederiksberg
Kommunes interne gartner- og vejservice), således at vi i dagligdagen har den
faglige kontakt til FGV omkring koordinering og prioritering.
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- Vi er med Kultur og fritid tilsvarende stort set i mål med en aftale om, at FIU
overtager opgaven med fordeling af tider på folkeskolernes idrætsfaciliteter til
idrætsforeninger. Opgaven vil kunne kobles direkte sammen med IU’s årlige
halfordeling, og tilsvarende den efterfølgende administrative opfølgning på
brugen herunder kommunikation med skoler og foreninger.

Ad punkt 8 Meddelelser bordet rundt
Lars Sørensen og Henrik Theil meldte begge afbud til bestyrelsesmødet d. 2. marts 2017.

Referent Søren Burchall

