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      Mødereferat:  Bestyrelsesmøde 
                        
      Tid og sted:    Tirsdag den 26. juni 2017 kl. 17.45 
                             i FIU’s administration 
                         
      Tilstede:         Michael Christiansen, Bodil Allesen-Holm, Henrik  
                             Theil, Jens Laulund Lars Sørensen, Michael  
                             Andersen og Nicolai Sichlau samt Søren Burchall  
                               
      Afbud:           
                               

                    
DAGSORDEN:  

1) Protokol 
 

2) Drøftelse af oplæg fra IU om Retningslinjer for fordeling af 
trænings- og turneringstimer  
 

3) Status og drøftelse af den idrætspolitiske situation i 
Frederiksberg kommune 
 

4) Planlægning af fællesmødet med Kultur og fritidsudvalget 
onsdag d. 22. august 2018  
 

5) Behandling af ansøgning fra foreningen Familieidræt om 
optagelse i FIU 
 

6) Behandling af ansøgning til FIU’s rejselegat 
 

7) Referater  
 

a. Referat fra møde i brugergruppen for Mariendals-Hallen den 
22. maj 2018 

b. Referat fra møde i bestyrelsen den 22. maj 2018 
 

8) 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 

 
9) Meddelelser bordet rundt 
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Ad punkt 1 Protokol 
Søren Burchall anmodede om at behandling af henvendelse fra FIU’s Interne revisorer blev 
optaget som nyt punkt 7 på dagsordenen, hvilket bestyrelsen godkendte. 
Dagsordenen derudover godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2 Drøftelse af oplæg fra IU om Retningslinjer for fordeling af trænings- og 
turneringstimer 
Bodil Allesen-Holm orienterede forløbet i Idrætsudvalget frem mod det færdige oplæg til 
retningslinjer, som i høj grad er baseret på sammenskrivning af gamle regelsæt i FIU. 
 
Bestyrelsen havde en længere drøftelse af de grundlæggende principper for fordeling af 
faciliteter i FIU, og fremkom med enkelte kommentarer til oplægget. Søren Burchall 
orienterede om, at der ikke vurderes at være nævneværdige økonomiske konsekvenser 
ved en godkendelse af oplægget ift. budgetterne for udlejning. 
 
Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger det samlede oplæg til Retningslinjer for 
fordeling af trænings- og turneringstimer. 
 
Ad punkt 3 Status og drøftelse af den idrætspolitiske situation i Frederiksberg 
kommune 
Michael Christiansen orienterede om situationen omkring det aktuelle forløb med 
bearbejdningen af beslutningen i budgetaftalen i Frederiksberg kommune for 2018, 
omkring etablering af et større indendørs idrætsanlæg på Nordens Plads, samt den 
sideløbende ambition om etablering af yderligere et større indendørs idrætsanlæg på 
Rolighedsvej. Den nye kommunalbestyrelse efter valget i 2018 føler sig ikke forpligtet af 
hverken det forudgående beslutningsgrundlag, eller de politiske beslutninger om etablering 
af nye større indendørs idrætsanlæg. 
 
Michael Christiansen orienterede også om den aktuelle status omkring folkeskolernes 
samarbejde med idrætsforeninger ift. den åbne skole, hvor omfanget af samarbejder har 
været markant nedadgående igennem de seneste år. Lars Sørensen og Jens Laulund 
supplerede med deres praktiske erfaringer omkring samarbejdet med skoleafdelingen i 
Frederiksberg kommune. 
 
Bestyrelsen havde en længere drøftelse, hvor det blev besluttet, at behov og beslutninger 
om nye større indendørs idrætsanlæg skal drøftes på fællesmødet med kultur og 
fritidsudvalget d. 22.8.2018, mens idrætsforeningernes muligheder i forlængelse af 
folkeskolereformen bliver et tema til drøftelse på bestyrelsesmødet d. 28.8.2018. 
 
Ad punkt 4 Planlægning af fællesmødet med Kultur og fritidsudvalget onsdag d. 22. 
august 2018 
Bestyrelsen drøftede emner som ønskes drøftet med kultur og fritidsudvalget, hvoraf de 
fleste hænger sammen med Bevæg dig for livet-projektet og dettes mål. Følgende emner 
blev besluttet sat på dagsordenen til fællesmødet 
- Generel orientering om status på idrætten på Frederiksberg i sammenhæng med 

Bevæg dig for livet-projektet 
- Status og drøftelse af perspektiver omkring samarbejde mellem foreningsidrætten og 

folkeskolerne 
- Behov og muligheder for aktivitetstilskud for medlemmer i aldersgruppen 60+ i 

foreningsidrætten 
- Status og behov for idrætsfaciliteter på Frederiksberg. 
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Ad punkt 5 Behandling af ansøgning fra foreningen Familieidræt om optagelse i FIU 
Bestyrelsen godkendte anmodningen fra Familieidræts Frederiksberg om optagelse i FIU 
og bemærkede vigtigheden i, at Familieidræt holder den nødvendige adskillelse med deres 
afdeling i København. Familieidræt Frederiksberg tilknyttes FIU’s gymnastikudvalg. 
 
Ad punkt 6 Behandling af ansøgning til FIU’s rejselegat  
Bestyrelsen bevilligede støtte på op til på 7.098 kr. til Falcon. Jens Laulund deltog ikke i 
behandlingen af denne ansøgning. 
 
Bestyrelsen behandlede ansøgning fra Hermes Gymnastik, og bemærkede at ansøgning 
om tilskud til 10 ud af 23 deltagere mindede om generelt tilskud til turen, hvilket ikke er 
rejselegatets formål. Bestyrelsen besluttede at rejselegatet ift. ansøgningen fra Hermes 
Gymnastik yder støtte til maksimalt 4 konkrete deltagere, hvis private økonomiske forhold 
ellers vil gøre, at de ikke kan deltage. 
 
Ad punkt 7 Behandling af henvendelse fra FIU’s Interne revisorer 
Bestyrelsen drøftede henvendelse fra FIU’s interne revisorer omkring deres bemærkning til 
2017-regnskabet, om Initiativpuljens tilskud til forbedring af den idrætsmæssige ekvipering 
af Hermeshallen. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig de interne revisorers beklagelse af, at deres anmærkning ikke 
blev fremlagt på repræsentantskabsmødet. 
  
Ad punkt 8 Referater 

a. Bestyrelsen bemærkede at Dan Bendix ikke deltog i halfordelingsmødet som 
formand for brugergruppen, men som formand for badmintonudvalget. Derudover 
tog bestyrelsen referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

b. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

Ad punkt 8 Ad punkt Generel orientering 
a. Henrik Theil orienterede om 

- At regnskabet for 1. kvartal følger budgettet 
- At den nødvendig og omfattende udskiftning af taget på hal 3 i Frederiksberg-

Hallerne forventes at blive en større økonomisk udfordring. 
 

b. Bodil Allesen-Holm havde intet at berette. 
 

c. Søren Burchall orienterede om 
- At opgraderingen af udearealerne ved Mariendals-Hallen er blevet afsluttet og 

indviet 
- At Frederiksberg kommune har inviteret FIU til dialog om rammerne for 

kommunal støtte til større idrætsevents på Frederiksberg 
- Den aktuelle personalemæssige situation i FIU.  

 
  

Ad punkt 9 Meddelelser bordet rundt     
Intet at referere. 
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Opsamling af bestandige beslutninger 
 

Dato Besluttende 
organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

26.6.2018 Bestyrelsen Oplæg fra IU om 
Retningslinjer for 
fordeling af trænings- 
og turneringstimer 

Oplægget blev med enkelte 
bemærkninger godkendt. 

    

 
Referent Søren Burchall 


