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      Mødereferat:  Bestyrelsesmøde 
                        
      Tid og sted:    Onsdag den 28. juni 2017 kl. 17.00 
                             i FIU’s administration 
                         
      Tilstede:         Michael Christiansen, Bodil Allesen-Holm,  
                             Michael Andersen, Lars Sørensen  
                             samt Søren Burchall  
                               
      Afbud:          Jens Laulund, Nicolai Sichlau og Henrik Theil 

                        
DAGSORDEN:  

 
1) Protokol 

 
2) Tema – status og videre drøftelse af FIU tilgang og holdning 

til Bevæg dig for livet-partnerskabet mellem Frederiksberg 
Kommune og DIF/DGI 
  

3) Tema - Opfølgning på bestyrelsesseminar med fokus på det 
fremtidige arbejde i brugergrupperne  
 

4) Planlægning af fællesmøde med Kultur og fritidsudvalget d. 
17. august 2017 
 

5) Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 
 

6) Referater  
 

a. Referat fra møde i bestyrelsen den 23. maj 2017 
b. Referat fra møde i brugergruppen for Kedelhallen den 13. juni 

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 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2 Tema – status og videre drøftelse af FIU tilgang og holdning til Bevæg 
dig for livet-partnerskabet mellem Frederiksberg Kommune og DIF/DGI  
Med udgangspunkt i en orientering fra Michael Christiansen og Søren Burchall om status 
på drøftelserne med Frederiksberg Kommune og DIF/DGI, drøftede bestyrelsen FIU’s 
strategi for de videre drøftelser frem mod indgåelse af partnerskabsaftalen mellem 
Frederiksberg Kommune og DIF/DGI. For FIU er det afgørende, at partnerskabet bygger 
på et klart lokal ejerskab, som gerne skal udmøntes i en bred politisk opbakning til 
partnerskabet. DIF/DGI kan medvirke til dette f.eks. ved at bidrage mere til realiseringen af 
de lokale tiltag og aktiviteter, herunder igennem økonomisk bidrag. 
 
For at tydeliggøre Bevæg dig for livet-partnerskabs potentialer og mulige betydning for 
Frederiksberg, vil FIU overveje at lancere en simpel kommunikation, der skal understøtte 
partnerskabet, så politikere og andre bliver ”klædt på” med forskellige vinkler på 
partnerskabet, og FIU’s syn på dette. 
 
Ad punkt 3 Tema - Opfølgning på bestyrelsesseminar med fokus på det fremtidige 
arbejde i brugergrupperne 
Bestyrelsen besluttede at udsætte drøftelserne omkring bestyrelsens arbejde og 
mødestruktur til et senere møde, hvor bestyrelsen er fuldtallige. 
 
Omkring arbejdet i brugergrupperne drøftede bestyrelsen dette med udgangspunkt i 
opfølgningen fra bestyrelsesseminaret, samt halinspektørernes notat. Bestyrelsen vil i 
forhold til det videre arbejde i brugergrupperne få udarbejdet et kommissorium, der tydeligt 
sætter rammen og forventningerne til brugergrupperne og deres medlemmer.  
 
Bestyrelsen besluttede at lade Michael Andersen og Bodil Allesen-Holm udgøre en lille 
arbejdsgruppe, der sammen med Søren Burchall og en repræsentant for halinspektørerne 
skal udarbejde et oplæg til et kommissorium for brugergrupperne. Kommissoriet skal 
indeholde 

 Rammerne for brugergruppernes arbejde 

 Forventninger til brugergruppernes deltagere, herunder beskrivelse af, hvem der 
kan/må/skal deltage i brugergruppernes arbejde 

 Køreplan for afvikling af møder i brugergrupperne 

 Årshjul for arbejdet i brugergrupperne 
 
Brugergruppeformændene og halsinspektørerne inviteres med til bestyrelsesmødet d. 
23.8.2017, hvor bestyrelsen ønsker sparring på oplægget til kommissorium for 
brugergrupperne. 
 
Drøftelserne om emnet politiske partnerskaber blev flettet sammen med planlægningen af 
fællesmødet med kultur og fritidsudvalget, og er derfor indflettet i referatet fra dette punkt 
herunder. 
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Ad punkt 4 Planlægning af fællesmøde med Kultur og fritidsudvalget d. 17. august 
2017 
Bestyrelsen drøftede de temaer, som skal sættes på dagsordenen for fællesmødet, hvor 
følgende bliver hovedtemaerne 

 FIU’s aktuelle plan for forbedring af Frederiksbergs idrætsfaciliteter 
o Her bliver nye større indendørs idrætsanlæg det altoverskyggende ønske. 

Ønsket skal præsenteres med udgangspunkt i oplæg kommunen har fået 
udarbejdet af rådgiverfirma, hvor FIU skal supplerer med uddybning af det 
idrætsmæssige behov, ligesom de mulige brede perspektiver for 
mulighederne i nye indendørs anlæg skal fremlægges 

o Relevante mindre projekter med forbedring eller etablering af nye 
idrætsfaciliteter skal også fremlægges, herunder f.eks. udendørs 
fitnessredskaber i Lindevangsparken, ifm. CBS’s område eller på FIU’s anlæg 

o Påmindelse om behovet for at kommunen afsætter midler i budgetterne til de 
løbende større vedligeholdelsesopgaver på primært kunstgræsbanerne og 
halgulvene, som Kultur og fritidsafdelingen tidligere lavet notat om 

 FIU’s indspark om behovet for og potentialet i opstart at profilklasser/skole for 
folkeskoleelever med særlige idrætsmæssigt talent og/eller interesse 

 Rammerne for den fremtidige driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune 
og FIU, herunder de nye opgaver med håndtering af fordelingen af tider i 
skoleidrætsfaciliteter, samt opfølgningen til FGV på deres kontrakt omkring drift af 
de udendørs idrætsanlæg 

 Temaer frem mod kommunalvalget, med særlig fokus på FIU’s mærkesager. 
Herunder de undersøgelser, som DIF og DGI vil fremlægge med vurdering af 
kommunernes indsats ift. den lokale idræt. 

 
 
Ad punkt 5 Behandling af ansøgning til FIU’s rejselegat 
Bestyrelsen bevilligede det ansøgte tilskud på samlet 2.100 kr. fra FIU’s rejselegat til 
FA2000.  
Bestyrelsen bad samtidig Søren Burchall afklare med FA2000, hvordan de internt 
håndterer og vurderer ansøgninger, som klubben fremsender til rejselegatet 
 
Ad punkt 6 Referater 

a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

b. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

 
Ad punkt 9 Generel orientering 

a. Bodil Allesen-Holm orienterede om  
- IU har igangsat en drøftelse af rammerne for aflysninger af foreningernes tildelte 

træningstider, samt principperne for vurdering af foreningernes ansøgninger om 
særarrangementer. Et opdateret regelsæt og vejledning følger, når IU’s 
behandling er afsluttet. 

- IU har igangsat arbejdet med et årshjul for indmelding og prioritering af ønsker til 
større og mindre forbedringer af idrætsfaciliteterne 

- Der har glædelig været afholdt møder i både svømme- og kampsportsudvalgene. 
 

b. Søren Burchall orienterede om 
- At FIU har overtaget driften af Hermeshallen, hvor der har vist sig flere 

overraskelser. FIU håndterer disse, og fremsender regning til kommunen på alle 
ikke-aftale forhold. Administrationen har hyret Michael Christiansen til at bistå 
Anette Larsen i arbejdet med at få klargjort Hermeshallen til den nye 
idrætsmæssige brug. 
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- Flintholm svømme- og gymnastikhal er blevet indviet og taget i brug 
- FGV’s håndtering af deres driftsopgaver i første halvår, hvor stillingen som 

driftsleder for idrætsopgaverne i FGV har været ubemandet. Søren Burchall har 
deltaget i FGV’s ansættelsesudvalg, og en ny driftsleder er ansat med start d. 
1.8.2017 

- Fordelingen af de kommunale P-licenser er udsendt til foreningerne. 
Arbejdsgangen er noget administrativ tung, hvilket desværre er uundgåeligt, da 
den skal flettes ind i Frederiksberg Kommune ordning for parkeringslicenser. 
Tilovers blivende parkeringslicenser fordeles blandt alle foreningerne. 

- Der forventes et pænt træk fra FIU’s Initiativpulje, hvor der ligger ansøgninger fra 
floorball, Sportskollektivet samt foreningerne der skal benytte Hermeshallen 

- Den aktuelle personalemæssige situation i FIU, hvor flere stillinger enten for nylig 
er besat eller skal slås op. 

 
Ad punkt 10 Meddelelser bordet rundt     
Intet fremkom. 
 
 
Referent Søren Burchall 


