Frederiksberg Idræts-Union

Referat:

Basketballudvalgsmøde

Tid og sted:

Torsdag d. 12. maj 2016, kl. 18.
Büllowsvejhallen

Administrationen
Jens Jessens Vej 16
2000 Frederiksberg

Telefon 38 77 60 00

Tilstede:
VLI: Jette Eiland & Jesse Goodman.
CBS: Hatice Koc & Asbjørn Knudsen.
Falcon: Christian Vinther & Marius Hansen.
Fraværende: IU’s repræsentant

CVR-nr. 64 23 15 10
fiu@fiu-frederiksberg.dk
www.fiu-frederiksberg.dk
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DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt af alle.
2. Valg af ny formand
Christian Vinther blev enstemmigt valgt som ny formand.
3. Halfordeling 2016/2017
VLI:
Vedtaget: Samme tider som sæson 15/16..
CBS: Har et 2. divisions damehold, som er rykket op i 1. division. De
kunne meget godt tænke sig træningstid. 2 x træning til dameholdet er
ønsket.
Alle træningstider er på Nyelandsvej, hvilket tæller dobbelt. Kæmpe får
at få omlagt dette, så Nyelandsvej bliver til ”1 bane”.
Man kan reelt ikke være til kl. 23 i Nyelandsvejhallen, trods det står
der. CBS vil gerne være der til kl. 23. Dog fået nøgle til om torsdagen,
hvor de selv slår alarm til, så dette er måske muligt andre dage også.
Pedellen går før kl. 22, så det er ikke et spørgsmål om at
vedkommende skal bruge mere tid.
Vedtaget: CBS får en halv times træningstid ekstra mandag og onsdag
på Nyelandsvej som Falcon afgiver. Træningen for CBS starter således
kl. 19.30 mandag og onsdag for CBS, hvilket betyder at der nu kan
afvikles to træningspas mandag og onsdag mod tidligere 1 træningspas
de pågældende dage. Falcon får til gengæld adgang til at træne i
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Bülowsvejhallen mandag aften kl 21-23 i ferier og off season (august, maj og juni), som i den
forgangne sæson har været eksklusiv for CBS.
Falcon gjorde opmærksom på, at CBS medlemmer måske ikke stemmer overens med FIU’s
system, FIU har registreret, at der er 60 betalende medlemmer. Det ser ud til at
medlemstallet er faldet ifølge registreringerne hos FIU, mens CBS ikke mener, at det er
tilfældet. Hatice undersøger det reelle antal betalende medlemstal.

Falcon:
I ferier og off season er der fælles træning mandag aften med CBS i Bülowsvejhallen mandag aften kl.
21-23 jf. ovenstående. Fungerer ikke med søndagstiden for tumlinger idet søndag er kampdag

hvor trænerne ofte ikke har mulighed for at være der og forældre og søskende i forvejen er i
hallen om lørdagen. Lørdag er det mest optimale. Falcon tager den selv med FIU.
Falcon har fået tilgang af endnu et 1. divisions damehold (så der nu er to 1. divisions
damehold), klubben også skal finde træningstid indenfor de givne rammer.
På baggrund af at Christian Vinther er valgt til ny formand i Basketudvalget træder Marius
Hansen ind som Falcons repræsentant fremover.

4. Evt.
Falcon & CBS søger begge om onsdags IU tid i Büllen.

Ifølge skema:
Kampe på Nyelandsvej indtil kl.18, men sidste kamp skal lægges 15.30 (krav fra skolens side),
og Büllen indtil kl. 20 søndag, men kampe skal være færdigafviklet kl. 17.

