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      Mødereferat:  Bestyrelsesmøde 
                        
      Tid og sted:    Onsdag den 23. august 2017 kl. 17.00 
                             i  lokale 4 i Frederiksberg-Hallerne 
                         
      Tilstede:         Michael Christiansen, Bodil Allesen-Holm,  
                             Lars Sørensen, Henrik Theil, Nicolai Sichlau 
                             samt Søren Burchall  
                               
      Afbud:          Michael Andersen og Jens Laulund 

                        
 
 
 
 

DAGSORDEN:  
 

1) Dialogmøde med brugergruppeformænd og halinspektørerne 
 

2) Protokol 
 

3) Tema – drøftelse af oplæg omkring bevægelsesrejser i samspil 
med Bravo Tours 
  

4) Tema - Opfølgning på fællesmøde med Kultur og fritidsudvalget d. 
17. august 2017, med fokus på FIU’s politiske mærkesager 
 

5) Status på Bevæg dig for livet 
 

6) Referater  
 

a. Referat fra møde i Idrætsudvalget den 19. april 2017 
b. Referat fra møde i Badmintonudvalget den 17. maj 2017 
c. Referat fra møde i bestyrelsen den 28. juni 2017 

 
7) Generel orientering fra: 

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

 

8) Meddelelser bordet rundt 
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Ad punkt 1 Dialogmøde med brugergruppeformænd og halinspektørerne 
Med udgangspunkt i oplæg udarbejdet af arbejdsgruppe med Bodil Allesen-Holm, Michael 
Andersen og Søren Burchall, blev arbejdet i brugergrupperne drøftet. Både 
brugergruppeformændene og bestyrelsen fremkom med kommentarer, som 
arbejdsgruppen arbejder videre med. 
 
Muligheden for at afholde inspirationsmøder/seminarer for at kickstarte det fremtidige 
arbejde i brugergrupperne blev vendt, hvor bestyrelsen vender tilbage med konkrete tiltag. 
 
Ad punkt 2 Protokol 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 3 Tema – drøftelse af oplæg omkring bevægelsesrejser i samspil med 
Bravo Tours 
Michael Christiansen fremlagde baggrunden og idéen for det mulige samarbejde med 
Bravo Tours. FIU’s motiver for at indgå i samarbejdet er at understøtte Bevæg dig for livet-
partnerskabet, med fokus på livslang idræt og stærk kobling til foreningernes aktiviteter. I 
forhold til økonomien i et samarbejde med Bravo Tours kan og skal FIU ikke påtage sig 
nogen risiko, mens en evt. indtægt skal gå til at understøtte de rejsenes idrætsmæssige 
aktiviteter i de Frederiksbergske idrætsforeninger. 
 
På baggrund af disse rammer, tilsluttede bestyrelsen sig, at FIU kan indgå i samarbejde 
med Bravo Tours om bevægelsesrejser. 
 
Ad punkt 4 Tema - Opfølgning på fællesmøde med Kultur og fritidsudvalget d. 17. 
august 2017, med fokus på FIU’s politiske mærkesager 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med mødet på linje med møderne med Kultur og 
fritidsudvalget de seneste år. 
 
I forhold til FIU’s aktuelle politiske mærkesager oplistede bestyrelsen 
- Behovet for forbedring/udvidelse af idrætsfaciliteterne på Frederiksberg 
- Behovet for ”varme hænder” til at understøtte opstart nye idrætsaktiviteter på 

Frederiksberg samt de mange tiltag ifm. Bevæg dig for livet-partnerskabet. 
 

Ad punkt 5 Status på Bevæg dig for livet 
Michael Christiansen orienterede om de seneste drøftelser omkring rammerne for Bevæg 
dig for livet-partnerskabet. FIU’s indspark om behovet for finansieringsplan og politiske 
ejerskab er blevet imødekommet fra både Frederiksberg kommune og DIF/DGI, hvilket 
senest blev understreget på uformelt møde partnerne imellem. Partnerskabet er dermed 
forhandlet på plads, og forventes underskrevet efter formel politisk beslutning primo 
oktober. 
 
Bestyrelsen understregede endnu engang, at et af nøgleområderne for FIU i partnerskabet 
er organiseringen af de ”varme hænder” som skal bidrage til udvikling og praktisk 
gennemførelse af nye idrætstilbud ikke mindst i samspil med foreningerne. 
 
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. 
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Ad punkt 7 Generel orientering 

  Punktet blev udsat til næste møde.  
 

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


