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      Mødereferat:  Bestyrelsesmøde 
                        
      Tid og sted:    Mandag den 22. januar 2017 kl. 17.00 
                             i FIU’s administration 
                         
      Tilstede:         Michael Christiansen, Bodil Allesen-Holm, Lars  
                             Sørensen, Jens Laulund, Michael Andersen og 
                             Henrik Theil samt Søren Burchall  
                               
      Afbud:          Nicolai Sichlau 
                               

                        
DAGSORDEN:  

1) Protokol 
 

2) Status og drøftelse af aktuelle og forventede større 
anlægsprojekter 
 

3) Status og drøftelse af oprettelsen af idrætsprofilklasse på Tre 
Falke Skolen 
 

4) Status og drøftelse af Bevæg dig for livet-projektet på 
Frederiksberg 
 

5) Behandling af anmodning fra Frederiksberg Sport Stacking Klub 
om optagelse i FIU  
 

6) Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 22. marts 2018 
a. Kandidater til valg 
b. Praktik 

 
7) Status på personalesituationen i FIU 

 
8) Referater  

a. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg 
Idrætspark den 24. oktober 2017 

b. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg-Hallerne 
den 27. november 2017  

c. Referat fra møde i FIU’s Ledergruppe den 30. november 2017 
d. Referat fra møde i brugergruppen for Kedelhallen den 5. 

december 2017 
e. Referat fra møde i FIU’s Samarbejdsudvalg den 6. december 

2017 
f. Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2017 
g. Referat fra møde i brugergruppen for Mariendals-Hallen den 

12. december 2017 
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9) 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 

 
10) Meddelelser bordet rundt 

 
  

Ad punkt 1 Protokol 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2 Status og drøftelse af aktuelle og forventede større anlægsprojekter 
Søren Burchall orienterede om de aktuelle anlægsprojekter 

a) Moderniseringen af Damsøbadet 
De konstaterede skader på betonkonstruktionen gør, at projektets tilknyttede rådgivere 
vurderer, at det samlede projekt inkl. betonrenovering bliver ca. 40% dyrere end 
budgetteret. Med indspark fra svømmeudvalget har FIU meldt ind til kommunen, at det 
samlede projekt bør gennemføres som én sammenhængende proces, så brugerne 
kun skal leve med én længere lukkeperiode. Hvis den nødvendige supplerende 
økonomi udover det afsatte budget ikke kan afsættes i 2018, har FIU meldt til 
kommunen, at det samlede anlægsarbejdet bør skydes til start i sommeren 2019. 
 
Bestyrelsen tilsluttede orienteringen og understregede, at FIU forventer at 
Damsøbadet efter anlægsarbejdet er blevet moderniseret på alle de brugervendte 
tiltrængte områder. Lars Sørensen supplerede med input til, at alternative løsninger til 
bassinrenoveringen bør overvejes, så evt. mulige besparelse afklares. 
 

b) Etablering af nye kunstgræsbaner og skybrudssikringsanlæg på Jens Jessens Vej 
Projektet skrider planmæssigt frem, hvor rådgiverne indtil videre har fokuseret på 
udvikling af løsninger til håndtering af de store mængder vand, som skybrudsanlægget 
skal håndtere. Fodboldudvalget såvel som Frederiksberg Rugby Klub er løbende 
blevet inddraget og orienteret, så de idrætsmæssige løsninger baseres på klubbernes 
ønsker. Projektet forventes fortsat gennemført fra uge 42 2018 afsluttende i 
sensommeren 2019. 
 

c) Modernisering af skolekunstgræsbaner 
De forberedende arbejder er igangsat, hvor FIU’s primære fokus har været at sikre, at 
banerne bliver af en kvalitet, som afspejler fodboldklubbernes behov, samt at de 
skolemæssige ønsker ikke forringer banernes idrætsmæssige kvaliteter. 
Afhængig af tilbudspriserne forventes 3 af de 4 skolekunstgræsbaner moderniseret 
henover sommeren 2018, mens den sidste bane evt. skydes til 2019. 
 

d) Modernisering af skolegymnastiksale 
Selvom der endnu ikke er afsat konkrete beløb til renovering af skolegymnastiksale 
med tilhørende omklædningsrum i Frederiksberg kommunes budgetter, pågår dialog 
om mulige tiltag og prioritering af disse. 
Bestyrelsen gav input om bl.a. forslag om målrettede moderniseringer tilpasset færre 
typer af brugere i de enkelte haller, så løsningerne i højere grad er optimeret if. til den 
idrætsmæssige brug. Samtidig skal der i planerne være særlig fokus på behovet for 
depotplads, samt de nødvendige ressourcer for ar sikre en ordentlig løbende 
rengøring af faciliteterne. 
 

e) Nye større indendørs idrætsanlæg 
Der arbejdes som besluttet i Frederiksberg kommunes budget for 2018 fortsat på en 
afklaring af mulighederne for etablering af en skoleidrætshal ved Skolen på Nordens 



Frederiksberg Idræts Union Side 3 / 5 

 

Plads, såvel som ifm. udviklingsprojektet på Rolighedsvej (som forventeligt indbefatter 
grunden med Frederiksberg Badmintonklubs hal). Aktuelt er der mest fokus på mulige 
finansieringsløsninger, da kommunens anlægsramme næppe kan rumme opførsel af 
nye større indendørs idrætsanlæg. 
Bestyrelsen understregede FIU’s tilgang om, at konstruktioner med OPP/OPS-
løsninger og dermed ekstern finansiering, er absolut brugbare løsninger, når blot de 
ikke påvirker rammer og tider for foreningsidrætten.    

 
Ad punkt 3 Status og drøftelse oprettelsen af idrætsprofilklasse på Tre Falke Skolen 
Søren Burchall orienterede om den seneste udvikling i planen om opstart af en 
idrætsprofilklasse på Tre Falke Skolen. Skolen har udmeldt rammerne, som økonomisk er 
meget begrænsede, og derfor kun i meget begrænset omfang giver mulighed for 
idrætsspecifik morgentræning, såvel som principper for optagelse af elever, hvor kravet 
blot er to gange ugentlig klubtræning. 
 
På foranledning af FIU har der i forarbejdet været inviteret repræsentanter fra Parasport 
Frederiksberg, KB Tennis, HSK, Falcon, FA2000, Hermes Gymnastik, FIF 
Håndbold/København Håndbold. Flere af disse er kun begrænset interesseret i et 
samarbejde om idrætsprofilklassen, da foreningernes og deres ungdomsmedlemmer med 
størst behov for et tilpasset skoleforløb, efterspørger et mere talentudviklende skoletilbud. 
 
Bestyrelsen tilkendegav, at skoleafdelingen med rammen (herunder den afsatte økonomi) 
for profilidrætsklassen idrætsmæssigt ikke understøtter foreningernes behov, og 
idrætsprofilklassen dermed risikere at ”sætte sig mellem to stole”. 
 
Bestyrelsen besluttede, at FIU’s holdninger skal udmeldes til skoleafdelingen såvel som de 
relevante politikere. 
 
Ad punkt 4 Status og drøftelse af Bevæg dig for livet-projektet på Frederiksberg 
Søren Burchall gav status på arbejdet med projektet, med særlig fokus på FIU’s og 
projektets arbejde på at understøtte udvikling af idrætsforeningerne nye idrætstilbud. 
 
FIF Atletik har evalueret på deres første forløb med udbud af flere motionsløbeaktiviteter, 
hvor de er tilfredse med tilslutningen fra nye aktive, men efterspørger mere organisatorisk 
og markedsføringsmæssig støtte. 
 
Et muligt initiativ fra FIU kan være arbejde for etablering af en ny senioridrætsforening, 
enten som ny selvstændig forening eller videreudvikling af en eksisterende forening. Målet 
med tiltaget skal være at få en idrætsforening, som ønsker at favne flest mulige aktiviteter 
og medlemmer i seniorgruppen. 
 
Lars Sørensen påpegede at aktiv indsats for opstart af en ny forening kan være et dilema, 
da det kan opfattes som værende i direkte konkurrence med de eksisterende foreningers 
tilbud. Søren Burchall understregede, at fokus i dette tiltag naturligvis skal være opstart af 
aktiviteter, som ikke er i konkurrence med eksisterende foreningers tilbud. 
 
I forhold til økonomiske midler til støtte til foreningerne udvikling af nye tiltag, er disse så 
langt fra opbrugt. FIU arbejder på at sikre en simpel ramme for beskrivelse af 
foreningernes forslag til tiltag, og den efterfølgende afklaring af støttebehov og tilsagn fra 
projektet. 
 
Der arbejdes i et sideløbende spor med et muligt samarbejde med Frederiksberg Bladet 
om markedsføring af projektet generelt såvel som de konkrete tiltag. 
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Ad punkt 5 Behandling af anmodning fra Frederiksberg Sport Stacking Klub om 
optagelse i FIU 
Bestyrelsen godkendte optagelse af Frederiksberg Sport Stacking Klub som 
medlemsforening nr. 50 i FIU. 
 
Ad punkt 6 Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 22. marts 2018 
Søren Burchall orienterede om, at dirigent til repræsentantskabsmødet endnu ikke er faldet 
på plads, men at der arbejdes på flere kandidater. 
Der har ikke meldt sig kandidater til den ledige plads i ØU, når Claus Madsen udtræder. 
Bestyrelsen drøftede mulige kandidater som kontaktes, men såfremt der ikke fremkommer 
kandidater inden mødet, foreslås bestyrelsen bemyndiget til efterfølgende at finde en 
kandidat, som kan indtræde i ØU det kommende år 
 
Emner til modtagere af FIU’s hæderspriser blev drøftet, og modtager udpeget. 
 
Ad punkt 7 Status på personalesituationen i FIU 
Søren Burchall orienterede om både den aktuelle håndtering af rollen som halinspektør i 
Frederiksberg Hallerne (hvor Michael Christiansen vikarierer, indtil ny halinspektør er 
ansat), samt udfordringerne forbundet med Mia Bergbos sygemelding. Henrik Løndal har 
glædeligt takket ja til at hjælpe med nogle af de aktuelle samarbejdsrelationer med 
idrætsforeninger, så vi kan sikre fremdrift i disse. 
 
Stillingen som halinspektør er opslået igennem rekrutteringsfirmaet Promando, som også 
benyttes i en pakkeaftale til at finde en vikar for idrætskonsulent. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad punkt 8 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. 
 

e. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

f. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

g. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

Generelt efterspurgte bestyrelsen mere fremdrift i det aftalte arbejde med udvikling af 
arbejdet i brugergrupperne. Bestyrelsen bad om tilbagemelding på det igangsatte 
arbejde med brugergrupperne, og opfordrede til fuld fokus på at sikre fremdrift i de 
aftalte tiltag. 
 

 
Ad punkt 9 Ad punkt Generel orientering 

a. Henrik Theil orienterede om  
- At årsregnskabet aktuelt ligner et mindre underskud på 75.000 kr. som følge af 

udgifter, som ikke var medtager i de seneste udmeldte regnskabsestimater. 
 

b. Bodil Allesen-Holm orienterede om 
- At IU har afholdt internt seminar om Bevæg dig for livet 
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- IU arbejder på at få opdateret og fuldt nedskrevet rammer for aflysninger af 
foreningernes tildelte træningstider på de forskellige anlæg, samt rammer for 
foreningernes afvikling af feriecamps i dagtimerne. 
Dette har rejst en nødvendig principiel drøftelse af kommerciel kobling til 
foreningsaktiviteterne. IU vil indarbejde bud på dette i et samlet oplæg, som bør 
godkendes i bestyrelsen 
 

c. Søren Burchall havde med den fremskredne tid ikke yderligere at berette. 
  

Ad punkt 10 Meddelelser bordet rundt     
Lars Sørensen opfordrede til, at der fremover på forhånd sammen med dagsordenen 
udsendes oplæg til emner, der skal drøftes på bestyrelsesmøderne. Samtidig opfordrede 
Lars Sørensen til, at der sættes principielle emner på dagsordenen, så som f.eks. 
samarbejdet mellem idrætsforeningerne og folkeskolerne, med fokus på hvordan FIU kan 
understøtte foreningerne i dette arbejde. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig Lars Sørensens bemærkninger. 
 
Opsamling af bestandige beslutninger 
 

Dato Besluttende 
organ 

Beslutnings-
grundlag 

Beslutning 

22.1.2018 Bestyrelsen FIU’s love Frederiksberg Sport Stacking Klub 
er optaget som medlem i FIU. 

    

 
Referent Søren Burchall 


