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i 

Frederiksberghallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg 
 
 

Dagsorden, jfr. lovenes § 11: 
 
1. Valg af dirigent. 
 

2. FIU’s formand aflægger beretning for virksomheden i det forløbende år. 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber for FIU og cafeterierne i 
Kedelhallen, Mariendalshallen, Damsøbadet og Bülowsvejhallen. 

 For at sikre en korrekt og fyldestgørende besvarelse vil det være en fordel og i repræsentan-
ternes egen interesse, om spørgsmål til det omfattende regnskabsmateriale kunne være FIU 
i hænde inden repræsentantskabsmødet. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

5. Indkomne forslag. 

Ingen forslag er indkommet 
 

6. Valg af formand for FIU, jf. §14.1 
 

Intet valg at foretage, da denne post kun vælges i lige år. 
 

7. Valg af formand for økonomiudvalget, jf. §17.1 

 Intet valg at foretage, da denne post kun vælges i lige år. 
 

8. Valg af formand for idrætsudvalget, jf. §18.1 
 

 Bodil Allesen-Holm - er på valg, men ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af  
         Nicolai Sichlau. 

 

9.  Valg af et bestyrelsesmedlem samt en suppleant, jf. §14.1 og 14.2 

 Nicolai Sichlau – er villig til genvalg. Såfremt Nicolai Sichlau vælges til formand for idræts- 
                                      udvalget, foreslår bestyrelsen valg af Jens Laulund. 

Suppleanten Jens Laulund – er villig til genvalg.  
 
10.  Valg af et medlem til økonomiudvalget, jf. §17.1 

 Brian Christensen – er villig til genvalg.  
 

11.  Valg af to medlemmer til idrætsudvalget, jf. §18.1 

 Jan Busk – er villig til genvalg. 
 
 

12. Valg af to revisorer samt suppleant herfor, samt godkendelse af indstilling fra besty-
relsen om valg af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. 21.2 og 21.3 

 Jørgen Andersen og Alex Broksø – begge er villig til genvalg.  

 Suppleant Lars Juul – villig til genvalg. 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Bille og Buch-Andersen (registrerede reviso-
rer). 

 
13.  Eventuelt. 
 

Med venlig hilsen 

Michael Christiansen 
formand 


