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

                    
DAGSORDEN:  

1) Protokol 
 

2) Konstituering af bestyrelsen  
 

3) Principiel drøftelse af rammerne for hvilke idrætsaktiviteter, 
som FIU optager nye medlemsforeninger inden for 
 

4) Principiel drøftelse af FIU’s tilgang til revision af 
Frederiksbergordningen med tilskud til folkeoplysende 
aktivitet 
 

5) Status på Bevæg dig for livet – med særlig fokus på FIU’s 
deltagelse og koblingen til idrætsforeningerne 
 

6) Behandling af ansøgning til FIU’s rejselegat 
 

7) Referater  
a. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg-Hallerne 

den 5. februar 2018 
b. Referat fra møde i brugergruppen for Bülowsvej-Hallen den 

20. februar 2018 
c. Referat fra møde i brugergruppen for Kedelhallen den 6. marts 

2018 
d. Referat fra møde i Atletikudvalget den. 7. marts 2018 
e. Referat fra møde i bestyrelsen den 22. marts 2018 
f. Referat fra FIU’s repræsentantskabsmøde den 22. marts 2018 
g. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg-Hallerne 

den 8. maj 2018 
 

8) Generel orientering fra: 
a. FIU’s Idrætsudvalg v/ Bodil Allesen-Holm 
b. FIU’s administration v/ Søren Burchall 
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9) Meddelelser bordet rundt 
 
 
  

Ad punkt 1 Protokol 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2 Konstituering af bestyrelsen 
Efter genvalgene til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet, konstituerede bestyrelsen 
sig som følger 
 

 Bestyrelsens repræsentant i Økonomiudvalget 
Michael Christiansen 
 

 Bestyrelsen repræsentanter i brugergrupperne 
o Frederiksberg-Hallerne 

Michael Andersen 
o Damsøbadet/Frederiksberg Idrætspark 

Michael Christiansen 
o Bülowsvej-Hallen 

Nicolai Sichlau 
o Mariendals-Hallen 

Nicolai Sichlau 
o Kedelhallen 

Lars Sørensen 
o Nandrupsvej 

Michael Christiansen 
o Flintholm Svømme- og gymnastikhal 

Bodil Allesen-Holm 
o Magneten 

Bodil Allesen-Holm 
o Hermeshallen 

Michael Christiansen 
 

Bestyrelsen bad Søren Burchall forhøre sig hos Frederiksberg kommune, omkring status 
på opstart af brugergruppe i Flintholm Svømme- og gymnastikhal. 
 
Ad punkt 3 Principiel drøftelse af rammerne for hvilke idrætsaktiviteter, som FIU 
optager nye medlemsforeninger inden for  
På baggrund af notat med oplæg fra FIU’s administration, drøftede bestyrelsen en bred 
vifte af aspekter omkring hvilke idrætsaktiviteter, som FIU kan optage medlemsforeninger 
indenfor. 
 
Det generelle krav om at en medlemsforening skal være hjemmehørende og godkendt af 
Frederiksberg kommune håndteres igennem Frederiksberg kommunes 
Folkeoplysningsudvalg, der behandler ansøgninger om godkendelse af foreninger. Da flere 
foreninger er udsprunget af private tilbud, fandt bestyrelsen det afgørende, at foreningerne 
skal have ordninger, hvor et medlemskab og betaling af basiskontingent udløser adgang til 
at deltage i en eller flere aktiviteter uden ekstra betalinger. 
 
Bestyrelsen besluttede at drøfte de generelle rammer for de folkeoplysende vinkler på 
foreningsidrætten som et separat tema på et kommende bestyrelsesmøde. 
 
Hidtil har det været en fast kutyme, at FIU ud over krav om godkendelsen fra Frederiksberg 
kommune, har optaget alle foreninger, som har været medlem af en af idrættens 
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hovedorganisationer (DIF, DGI eller Dansk Firmaidræt). Her har særligt DGI de seneste år 
optaget foreninger, hvis idrætsmæssige aktivitet ligger noget væk fra de klassiske 
idrætsgrene. Derfor besluttede bestyrelsen, at de fremover selv vil sætte rammer for de 
idrætsmæssige aktiviteter, inden for hvilke FIU optager medlemsforeninger. 
 
Bestyrelsen tilkendegav en klar holdning om, at for at FIU skal være kompetente til at 
understøtte medlemsforeninger, må der være grænser for de aktivitetsformer, som 
foreningerne udøver. Som eksempler herpå blev nævnt foreninger som modelflyveklubber, 
fanklubber eller garder/brassbands, der falder uden for FIU område. De aktiviteter som 
falder inde for FIU skal være idrætsmæssig og fysisk aktivitet eller sekundært 
”hjerneaktivitet”. Bestyrelsen vedtog, at E-sport som aktivitetsform falder inden for rammen 
af aktiviteter under FIU. 
 
Bestyrelsen besluttede samtidig, at en eksisterende medlemsforening kan have aktiviteter, 
som FIU ikke understøtter. Som eksempel herpå kan være en bankoafdeling eller kor. 
 
 
Ad punkt 4 Principiel drøftelse af FIU’s tilgang til revision af Frederiksbergordningen 
med tilskud til folkeoplysende aktivitet 
Bestyrelsen drøftede bredt Frederiksberg kommunes støtte til motions- og idrætsaktiviteter 
for voksne i forenings- og aftenskoleregi. Centralt i drøftelsen var en holdning til, at 
borgeren skal stilles frit, at den kommunale støtte ikke forfordeler en organiseringsform 
frem for en anden. Bestyrelsen ønsker derfor at arbejde for ordninger, som lader 
idrætsforeninger og aftenskoler ”konkurrere” frit med ligeværdig vilkår ift. støtte fra 
Frederiksberg kommune. 
 
Med særligt udgangspunkt i Bevæg dig for livet-projektets store fokus på at få flere borgere 
i aldersgruppen 60+ motions- eller idrætsaktive, besluttede bestyrelsen, at en 
tilskudsordning til aktiviteter for voksne i idrætsforeninger kan være målrettet borgere i 
aldersgruppen 60+. Her foretrækkes en ordning á la et aktivitetstilskud, som Frederiksberg 
kommune i dag yder til medlemmer under 25 år, da denne ordninger er administrativ 
simpel for foreningerne.  
 
Ad punkt 5 Status på Bevæg dig for livet – med særlig fokus på FIU’s deltagelse og 
koblingen til idrætsforeningerne 
Søren Burchall orienterede om den aktuelle status på Bevæg dig for livet-projektet på 
Frederiksberg. 
 
Et særligt fokusområde er arbejdet på etablering og opstart af en senior motionsforening, 
som Karina Jacobsgaard som idrætskonsulent arbejder med. Bestyrelsen drøftede fordele 
og ulemper ved separate foreninger for seniorer, contra tilbud for denne målgruppe i de 
eksisterende foreninger. Søren Burchall understregede, at der i arbejdet med opstart af en 
senior motionsforening er fokus på aktiviteter, som ikke vil være i direkte ”konkurrence” 
med eksisterende foreninger. Det er dog vigtigt at have fokus på de sociale 
gruppedynamikker, som kan opstå, ved at udøvere af forskellige idrætsgrene dyrker deres 
aktivitet samme sted og tid, hvorved der skabes grundlag for de vigtige sociale aktiviteter. 
 
Bestyrelsen understregede ved samme lejlighed, at idrætskonsulenten også skal ”køre på” 
med ”indsalg” af tiltag og support, som kan understøtte og videreudvikle de eksisterende 
idrætsforeninger og deres aktiviteter. 
 
Nicolai Sichlau orienterede om, at der i regi af kampsportsudvalget er foreninger, som 
ønsker at drøfte mulighederne for at iværksætte tiltag, som kan understøtte 
udviklingspotentialet i kampsportsidrætterne. 
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Ad punkt 6 Behandling af ansøgning til FIU’s rejselegat  
Bestyrelsen bevilligede støtte på op til 10.000 kr. til Ydun. 
  
Ad punkt 7 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. 
 

Bodil Allesen-Holm påpegede, at et par personer ikke efterlever FIU’s interne regler om, at 
medlemmer af bestyrelsen, IU og ØU ikke kan have sæde som foreningsrepræsentanter i 
brugergrupper og idrætsfaglige udvalg. Michael Christiansen og Søren Burchall vil kontakte 
de pågældende herom. 
 
Ad punkt 8 Ad punkt Generel orientering 

a. Bodil Allesen-Holm orienterede om 
- At IU har færdiggjort og udsendt den vedtagne halfordeling, hvor der forud har 

været mange konstruktive dialoger til kvalificering af arbejdet. 
- IU ønsker at administrationen sender svar til Badmintonudvalget med 

resultaterne på den udarbejdede analyse af udnyttelsen af de badmintonbaner, 
som FIU udlejer. 

- IU opfordrer til, at FIU laver mere/bedre information om, hvad FIU beskræftiger 
sig med, og hvordan FIU understøtter medlemsforeningerne. 

- IU har udarbejdet oplæg til rammer og arbejdsgange for foreningernes brug og 
adgang til faciliteterne. Dette notat ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde. 
 

b. Søren Burchall orienterede om 
- Status på de aktuelle anlægsprojekter med idrætsfaciliteter, som FIU er involveret i 
- At opgraderingen af udearealerne ved Mariendals-Hallen indvies fredag d. 22.6 kl. 13.00 
- At der er indgået aftale med FCK om overtagelse af driften af græsbane 8, som ikke 

påvirker den vedtagne banefordeling, men som giver muligheder for optimeret drift af de 
øvrige udendørs idrætsfaciliteter. 

- At arbejdet om Frederiksberg kommunes køb af nyt bookingsystem skrider frem, med 
håb om at et nyt og velfungerende system kan implementeres i løbet af efteråret 2018 

- Aktuelle udfordringer med en enkelt forenings medlemmers misbrug af FIU’s faciliteter. 
- Den aktuelle personalesituation i FIU med ny idrætskonsulent og halinspektør i 

Frederiksberg-Hallerne. FIU har i samspil med Magneten tilknyttet Kamilla i praktik en ½ 
dag pr. uge. 

- At der er aftalt møde med Frederiksberg kommune omkring revision af rammerne for 
kommunens støtte til særlige idrætsevents. 

 
  

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

Dato Besluttende 
organ 

Beslutnings-
grundlag 

Beslutning 

    

    

 
Referent Søren Burchall 


