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      Mødereferat:  Bestyrelsesmøde 
                        
      Tid og sted:    Torsdag den 7. december 2017 kl. 17.00 
                             i  FIU’s administration 
                         
      Tilstede:         Henrik Theil, Michael Christiansen, Lars Sørensen  
                             Nicolai Sichlau samt Søren Burchall  
                               
      Afbud:          Bodil Allesen-Holm, Jens Laulund og  
                             Michael Andersen 
                               

                        
DAGSORDEN:  

1) Protokol 
 

2) Status på Bevæg dig for livet-projektet 
 

3) Status på Tre Falke Skolens opstart af profilidrætsklasse 
  

4) Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 
 

5) Referater  
a. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg IP/Damsøbadet 

den 23. maj 2017 
b. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg-Hallerne den 

29. maj 2017 
c. Referat fra møde i brugergruppen for Bülowsvej-Hallen den 31. maj 

2017 
d. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg-Hallerne den 4. 

september 2017 
e. Referat fra møde i brugergruppen for Kedelhallen den 19. 

september 2017 
f. Referat fra møde i brugergruppen for Mariendals-Hallen den 20. 

september 2017 
g. Referat fra møde i brugergruppen for Nandrupsvej den 2. oktober 

2017 
h. Referat fra møde i bestyrelsen den 2. oktober 2017 
i. Referat fra møde i brugergruppen for Bülowsvej-Hallen den 3. 

oktober 2017 
j. Referat fra møde i Økonomiudvalget den 23. oktober 2017 
k. Referat fra fælles budgetmøde den 23. november 2017 
l. Referat fra møde i brugergruppen for Bülowsvej-Hallen den 28. 

november 2017 
 

6) Generel orientering fra: 
a. FIU’s Økonomiudvalg v/ Henrik Theil 
b. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

 
7) Meddelelser bordet rundt 
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Ad punkt 1 Protokol 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2 Status på Bevæg dig for livet-projektet 
Søren Burchall orienterede om den aktuelle status på arbejdet i Bevæg dig for livet-
projektet på Frederiksberg, herunder om arbejdet med kommunikation samt involvering af 
idrætsforeningerne. DGI’s rolle og involvering blev drøftet, hvor de både er involveret i 
udviklingen af gode aktiviteter, mens også valgte egenhændigt at afvikle et politisk 
borgermøde op til kommunalvalget, ligesom DGI sælger betalbare ydelser til at understøtte 
tiltagene i projektet. Lars Sørensen påpegede at bl.a. HSK har gode relationer til DGI, som 
for HSK har bidraget fint til at understøtte foreningens drift og udvikling. 
 
Bestyrelsen understregede at FIU’s rolle i projektet fortsat skal være med fuld fokus på at 
iværksætte og understøtte tiltag i og omkring idrætsforeningerne.  
 
Ad punkt 3 Status på Tre Falke Skolens opstart af profilidrætsklasse  
Søren Burchall orienterede om arbejdet med etablering af den vedtagne profilidrætsklasse 
på Tre Falke Skolen, hvor udvalgte idrætsforeninger har været inviteret til indledende møde 
med skolen. Det oplæg om Tre Falke Skolen fremlagde er baseret på en overordnet 
politisk beslutning, som skoleafdelingen har samlet i et opdrag, som Tre Falke Skolen skal 
tilrettelægge idrætsklassen ud fra. Der er i opdraget både sat krav om morgentræning, 
såvel som en forudsætning om, at fokus ikke må være eliteorienteret. Der påtænkes 
udvalgt et antal idrætsgrene, som bliver de bærende for de elever der optages i 
idrætsklasserne. 
 
Lars Sørensen påpegede med udgangspunkt i HSK’s involvering, at de budgetmæssige 
forudsætninger for etableringen af ordningen syntes alt for lavt sat og dermed urealistiske 
ift. at efterleve ønsker og behov fra idrætsforeninger og de idrætsmæssigt talentfulde unge, 
som efterspørger en idrætsklasse. For foreningerne er behovet størst ift. et tilbud til de 
unge idrætsudøvere, som har behov for en skolegang, der har både hensyn og forståelse 
for elevens idrætsudøvelse. Morgentræningen kan tilrettelægges i regi af enten skolen eller 
foreningerne, men under rammer og økonomi udstukket af skolen med fokus på elevernes 
idrætsmæssige behov. 
 
Bestyrelsen påpegede samtidig, er der i idrætsklasserne også bør lejligheds være plads til 
enkelte elever fra idrætsgrene, der ikke kontinuerligt er en del af idrætslinjen. Dette med 
udgangspunkt i unge fra andre idrætsgrene, hvis idrætsmæssige aktiviteter afføder behov 
for hensyn og forståelse ifm. skolegangen. 
 
Bestyrelsen besluttede, at følge det videre arbejde med idrætsprofilklassen tæt, og om 
nødvendigt udmelde FIU’s holdninger til skoleafdelingen såvel som de relevante politikere. 
 
Ad punkt 4 Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 
Bestyrelsen bevilligede det ansøgte tilskud på 7.475 kr. fra FIU’s rejselegat til FIF 
Håndbold samt 900 kr. til FA2000. 
 
Samtidig understregede bestyrelsen en forventning om, at foreningernes ansøgninger 
tager udgangspunkt i konkrete medlemmer, hvor foreningerne både benytter tilskud til 
netop disse, såvel som tilbagebetaler tilskud, der er givet til medlemmer, som alligevel ikke 
deltager i turen eller har behovet i øvrigt. 
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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. Bestyrelsen påpegede en forventning om, at såfremt en forenings medlemmer har 
udøvet hærværk på anlægget, bliver udgiften til udbedring af FIU opkrævet hos 
foreningen. Derudover tog bestyrelsen referatet til efterretning uden yderligere 
kommentarer. 
 

e. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

f. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

g. Bestyrelsen påpegede, at de gerne ser hjertestartere på alle FIU’s anlæg. 
Derudover tog bestyrelsen referatet til efterretning uden yderligere kommentarer. 
 

h. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

i. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

j. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

k. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

l. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 
 

 
Ad punkt 6 Ad punkt Generel orientering 

a. Henrik Theil orienterede om  
- At årsregnskabet ser fornuftigt ud, og forventes at ende med et lille overskud på 

omkring 100.000 kr. 
 

b. Søren Burchall orienterede om 
- At driftsoverenskomsten med Frederiksberg kommune nu er forhandlet på plads, 

og blot mangler underskrifter. 
- At forberedelsen af renoveringen af Damsøbadet for alvor er igangsat, hvor 

meget desværre tyder på, at den økonomiske bevilligede ramme ikke holder, da 
nødvendig renovering af betonen fordyrer projektet. 

- Status på samarbejdet med FGV, som desværre ikke kører som det bør. 
- At der er lavet opslag efter kandidater til den kommende ledige post i ØU. 
- At der i samarbejde med Kultur og fritid arbejdes på et kommende udbud af et 

nyt bookingsystem, da en løsning fra Winkas lader til at efterleve kravene, 
herunder om dokumenterede positive driftserfaringer fra andre kommuner. 

- Forskellige personalemæssige forhold, hvor ledige stillinger er blevet genbesat, 
såvel som der er oprettet en ny funktion som tværgående teknisk koordinator, 
som Flemming Brøndsholm er indtrådt i. Bestyrelsen påpegede, at de forventer 
forudgående involvering ved tanker om organisationsændringer af mere 
strukturel karakter og/eller udvidelse af den økonomisk ramme til lønninger. 
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- At Michael Christiansen i regi af Folkeoplysningsudvalget har rejst det principielle 
spørgsmål om beregningen af medlemstilskud til foreninger, som påvirkes af 
midlertidig lukning af faciliteter f.eks. ifm. renoveringsarbejder. 

- At samarbejdet med Wannasport har afstedkommet en fin stigning i udlejningen 
af badmintonbaner i særligt Hermeshallen. Bestyrelsen foreslog, at FIU fortsat 
tydeliggør rammen for udlejning af badmintonbaner, som ikke påvirker 
foreningernes haltider. 
  

Ad punkt 7 Meddelelser bordet rundt     
Bestyrelsen spurgte ind til den politiske situation i Frederiksberg kommune efter 
kommunevalget. Søren Burchall orienterede om bemandingen af formandsposterne for de 
mest relevante udvalg. 
 
Opsamling af bestandige beslutninger 
 

Dato Besluttende 
organ 

Beslutnings-
grundlag 

Beslutning 

    

    

 
Referent Søren Burchall 


