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      Mødereferat:   Bestyrelsesmøde 
                        
      Tid og sted:     Torsdag den 2. marts 2017 kl. 17.00 
                              i FIU’s administration 
                         
      Tilstede:         Michael Christiansen, Bodil Allesen-Holm,  
                             Nicolai Sichlau, Benny Jacobsen 
                             samt Søren Burchall  
                               
      Afbud:          Henrik Theil, Lars Sørensen og Michael Andersen,  

                        
DAGSORDEN:  

 
1) Protokol 

 
2) Gennemgang og godkendelse af FIU’s årsregnskab 2016 

 
3) Planlægning af FIU’s repræsentantskabsmøde 2017 

a. Endelig gennemgang af forslag til vedtægtsændringer 
b. Kandidater til valg 
c. Priser 

 
4) Drøftelse af FIU’s tilgang til mulige tiltag med idrætsklasser eller 

profil idrætsskoler i de Frederiksbergske folkeskoler 
 

5) Behandling af ansøgning til FIU’s rejselegat 
 

6) Referater  
a. Referat fra møde i brugergruppen i Frederiksberg-Hallerne 

den 28. november 2016 
b. Referat fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2017 
c. Referat fra møde i Økonomiudvalget den 30. januar 2017 

 
7) Generel orientering fra: 

a. FIU’s Idrætsudvalg v/ Bodil Allesen-Holm 
b. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

 
8) Meddelelser bordet rundt 
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Ad punkt 1 Protokol 
Referat fra IU-møde den 31. januar 2017 blev medtaget på dagsordenen som nyt punkt     
6 D. Derudover blev dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2 Gennemgang og godkendelse af FIU’s årsregnskab 2016 
Søren Burchall gennemgik årsregnskabet og revisionsprotokollatet, som bestyrelsen 
godkendte og tog til efterretning.  
 
Ad punkt 3 Planlægning af FIU’s repræsentantskabsmøde 2017 

a) Bestyrelsen drøftede det af Benny Jacobsen udarbejdede forslag til 
vedtægtsændring. Bestyrelsen besluttede at formændene for fagidrætsudvalgene på 
lige fod med formændene for brugergrupperne og FIU’s æresmedlemmer foreslås at 
udtræde at repræsentantskabet, hvor de dog fortsat vil være inviteret til at deltage 
med taleret. Benny Jacobsen og Bodil Allesen-Holm tilrettet forslaget til 
vedtægtsændringen, som udsendes sammen med dagsordenen mm. 
 

b) Kandidater til den ledige post som suppleant til bestyrelsen blev drøftet, og Michael 
Christiansen fik mandat til at tage en afklarende dialog med en konkret kandidat, der 
såfremt dialogen falder positivt ud, vil være bestyrelsens forslag. 
Bodil Allesen-Holm afklarer endelig om Jan Busk genopstiller til IU. 
Øvrige kandidater på valg har meldt at de genopstiller. 
 

c) Kandidater til FIU’s jubilæumspris og Ærestegn blev drøftet, og bestyrelsens valg 
besluttet. 

 
Ad punkt 4 Drøftelse af FIU’s tilgang til mulige tiltag med idrætsklasser eller profil 
idrætsskoler i de Frederiksbergske folkeskoler 
Søren Burchall orienterede om den aktuelle henvendelse fra Frederiksberg kommunes 
skoleafdeling om forslag om etablering af en idrætsklasse. 
Bestyrelsen drøftede generelt tilgangen til idrætsklasser eller profil idrætsskoler, som FIU 
generelt stiller sig positivt til. Bestyrelsen besluttede følgende 
 
- For FIU er det ikke afgørende, som idrætsklasser eller –skoler har sigte på børn med 

særligt talent for idræt eller på de mest motiverede børn der dyrker breddeidræt. 
- For FIU er det afgørende at tilbuddene skal være åbne for alle Frederiksberg-børn samt 

andre børn tilknytning til de Frederiksbergske idrætsforeninger, med transparente og 
objektive kriterier for optagelse af eleverne. Til dette anbefalede bestyrelsen, at 
Frederiksberg kommune henter inspiration fra Falkonergårdens håndtering af deres 
særlige idrætsklasser. 

 
Ad punkt 5 Behandling af ansøgning til FIU’s rejselegat 
Bestyrelsen bevilligede det ansøgte tilskud fra FIU’s rejselegat til Ydun Håndbold. 
 
Frederiksberg Floorball Club har ansøgt som støtte fra FIU’s Initiativpulje til at dække 
rejseomkostninger ved et holds deltagelse i et stævne i Jylland. Bestyrelsen noterede sig, 
at ansøgningen falder udenfor Initiativpuljens formål, ligesom ansøgning om kollektiv støtte 
til et holds rejseudgifter, falder uden for Rejselegatets formål om at støtte konkrete børn og 
unge, der grundet familiens økonomiske situation ikke har mulighed for at deltage i rejser 
og ture. 
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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.  
 

d. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

  
Ad punkt 7 Generel orientering 

a. Bodil Allesen-Holm orienterede om  
- At IU er i gang med en stor opgave med at skabe overblik over grundlag for 

håndtering af fordelingen af tider på skolerne idrætsfaciliteter, som hidtil har 
været håndtering af Frederiksberg Kommune. 

- At IU har besluttet en mindre forlængelse af køreplanen for sæsonfordelingen, så 
alle opgaver kan gennemføres på bedst vis 

- At IU har vedtaget en særlig køreplan for fordelingen af tider på de udendørs 
idrætsfaciliteter 

- At IU har ros til administrationen, for at have implementeret bedre info om 
aflysninger på anlæggene, hvilket matcher et stort ønske hos klubberne 

- At IU har noteret sig, at fordelingen af tider i den nye gymnastikhal ovenpå 
Flintholm Svømmehal sker som en direkte flytning af tiderne i gymnastikhallerne i 
Hermeshallen, hvorfor fordelingen tager udgangspunkt i en fortsættelse af 
Hermes Gymnastiks tider i Hermeshallen.  

-  
 

b. Søren Burchall orienterede om 
- En beklagelig sag med svømmere fra HSK i Damsøbadet 
- Status på arbejdet med det kommende partnerskab mellem Frederiksberg 

kommune og DIF/DGI, hvor der har været afholdt workshops om alle de primære 
indsatsområder 

- At FIF Atletik og Parasport Frederiksberg har fået tilsagn om støtte fra 
Nordeafonden til finansiering af atletikklubbernes andel af udgiften til investering i 
elektronisk tidstagningsudstyr til Frederiksberg Idrætspark 

- Status på anlægsprojekterne med etablering af nye kunstgræsbaner på Jens 
Jessens Vej samt afdækning af muligheder for nye større indendørs 
idrætsanlæg.  

 
 

Ad punkt 8 Meddelelser bordet rundt     
Intet fremkom. 
 
 
Referent Søren Burchall 


