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Referat af: 
Fodboldudvalgsmøde 
 
Tid og sted: 
Mandag d. 17. august 2015, kl. 17.30 i Frederiksberg-Hallerne 
 
Tilstede: 
Jørgen Andersen (formand, JA) 
Keld Jørgensen (KB) 
Martin Busk (FB) 
Morten Christophersen (VLI) 
Carl Christian Lindgren (FA 2000) 
Torben Wilhelmsen (FC Frederiksberg) 
Thomas Staalager (CBS) 
Torben Lorentzen (IU) 
Søren Burchall, FIU (SB) 
Henrik Løndal, FIU (HL) 
 
Dagsorden 
1 Godkendelse af dagsorden 
2 Lystænding 
3 Fordelingsnøgle og baneplan 
4 Koordinering af brug af baner 
5 Rugby 
6 Ventelister 
7 Evt. 
 
I referatet bruges ”FodU” som forkortelse for Fodboldudvalget. 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
 

2 Lystænding 
SB meddelte, at det ikke ville være muligt at fortsætte uændret i forhold til den 
nuværende lystændingsprocedure og spurgte til klubbernes holdning omkring 
ansøgning om udvidelse af tid. 
JA mente, at der var behov for, at man havde faktisk behov for lystænding som 
udgangspunkt. FA angav, at de følte, at der ville være for stor risiko for, at 
lystændingstiden ville blive afkortet, hvis man søgte om udvidelse. 
SB supplerede med, at kommunen forventeligt ville være positive, men dog ikke sidste 
afgørende myndighed, hvorfor det ville give god mening at søge efter et mere reelt 
behov. 
KB’s holdning havde ikke ændret sig. Det ville være for risikabelt at søge om udvidelse. 
Hvis man skulle kigge løsningsorienteret på sagen, så kunne man vurdere mængden af 
aktiviteter efter kl 22 og se om disse ville kunne blive flytte til kunstgræsbaner med 
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sen lystænding (K1+K2+K3) og spurgte til om man kunne overveje et forsøg hen over efteråret med fokus på 
afvikling af aktiviteter på disse baner. 
VLI delte KB’s holdning. 
FB gav udtryk for, at det var en svær sag, ikke mindst pga. den til tider meget uens mængde kampe på 
forskellige tider af sæsonen med få kampe vinter, men mange kampe især i august og september. 
SB kunne ikke angive en vurdering af naboernes holdning, men mente ikke at omfanget af brugen af baner på 
sene tidspunkter kunne negligeres. 
KB gav til kende, at der var pres fra skolereformen, og hvilket også kunne have indflydelse på sluttidspunkt, 
men det var uvist hvordan. KB spurgte til muligheden for at få dispensation til sen lystænding indtil nye 
kunstgræsbaner vil kunne være på plads. 
SB vurdere, at det vil være mindre sandsynligt med dispensation. Det var som sagt formentligt ikke et problem 
med kommunen, men sagen ville sandsynligvis ende hos Natur- og Miljøklagenævnet som sidste dømmende 
instans. 
JA spurgte til om man kunne blive ramt i indeværende halvsæson med allerede planlagte kampe. 
SB svarede, at såfremt, der faldt en afgørelse, så ville lystænding blive ændret forholdsvis hurtigt også selv om 
der var kampe på K4+K5. Og som tidligere nævnt, så ville der ikke være nogen ankemulighed efterfølgende. 
FB pointerede, at de allerede havde planlagt mange kampe sent på de to baner. 
KB spurgte til tidshorisonten for at ansøge og behandling af sag? 
SB svarede, at det ikke lå fast med frister og tid for sagsbehandling, men det ville være en usandsynligt, at 
gældende praksis ville blive ændret undervejs så længe, der var sendt en ansøgning og sagen var under 
behandling. 
FA vurderede, at der var mindre belastning i perioden januar til marts, hvorfor man kunne se på en afkortet 
periode til at søge om udvidelse af lystænding. 
SB lagde op til, at man kunne se på konkrete perioder, hvor der var særligt behov for sen lystænding og angav 
en periode hen over efteråret, mens man eventuelt resten af året skulle slukke kl. 22.00. Det ville skulle 
baseres på kampprogrammer, hvilket skulle belyses mere indgående. Dertil kunne komme lejlighedsvis senere 
slukning af lys, som man havde praktiseret i Frederiksberg Idrætspark i forbindelse med pokalkampe før 
sommerferien. 
 
JA tager en afstemning og ud fra flertallet så er det udgangspunktet for fodboldudvalget 
SB Synes det er unødvendigt med en afstemning og tager input med til fremlæggelse for FIU’s bestyrelse, som 
vil beslutte, hvilken vej man vil gå i det videre forløb. FodU får en tilbagemelding. 
Hvor ligger bolden FIU 
 
 

3 Baneplan/fordelingsnøgle 
Ja oplyste, at den nuværende baneplan udløber til næste sommer (2016), hvorfor at udvalget skal arbejde på 
at udfærdige en ny hen over den kommende periode. JA udsender en datoplan for forløbet, hvor FodU vil 
skulle mødes og drøfte sagen. Arbejdet vil forventeligt starte til december. Baneplanen vil blive baseret på den 
seneste turneringsafslutning. I forbindelse med fastlæggelse af baneplan vil der blive tre møder hen over 
foråret. 
FA håber på mere tid til træning pga. den udvikling klubben har været gennem, og er åben for 
løsningsmodeller. 
FCF har ingen træning, 10-12 kampe på et år, der typisk afvikles på fredage kl. 18.15, så et begrænset behov 
for tid. FCF angav at foretrække at spille på kunstgræs. 
CBS gav klart udtryk for at være spændt på at se den beregnede koefficient af behov for træningstid. Klubben 
har en del hold, der ikke træner og er nødsaget til at have meget kommunikation med de øvrige klubber om 
banetid. CBS angav at de gerne tager ydertider. 
Udfordringer med DBU Kbh overlap mange kampe 
FB, KB, VLI havde ingen kommentarer. 
Hvor ligger bolden Fodboldudvalget 
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4 Koordinering af brug af baner 

Tilkendegivelse af generel orientering 
FB’s repræsentant gav, med udgangspunkt i både at have sæde i FodU og være administrativ ansat i klubben, 
udtryk for fortsat ikke at kunne se formålet med at skulle melde aktiviteter ind for en treugers periode. Det 
blev betegnet som nytteløst og som værende dobbeltarbejde. 
For VLI var det et mindre problem. Det havde i enkelte tilfælde givet information til at placere aktiviteter. 
For FA var det også en stor opgave med stor risiko for fejl. Vil foretrække at være fri for denne måde at melde 
aktiviteter ind. Klubben bruger ikke skemaet internt, og spurgte til hvorfor FIU ikke lægger weekendkampe. 
CBS havde få problemer med at udfylde skemaet, som i en række tilfælde faktisk havde haft hjulpet på noget 
kampplanlægning. 
KB gav klart udtryk for, at indsats står ikke mål med udbytte og klubben gør det fordi den skal gøre det. 
Klubben anførte, at den ikke får noget fornuftigt ud af det. 
HL forklarede, hvor man i FIU’s administration fortsat arbejdede på at udvikle et skema, der for begge parter 
var let at arbejde med. Dette arbejde var ikke afsluttet, men det var forventningen, at der indenfor kort tid 
ville blive foretaget ændringer, der for klubberne ville reducere omfanget af arbejde. 
KB angav, at det lød positivt, men at det altså stadig var noget, der skulle kunne bruges. 
SB anførte, at det ikke var den bedste metode, men det var den bedste pt. Tillige var det en opgave stillet af 
FIU’s bestyrelse, der skulle sikre et centralt og transparent overblik over brugen af banerne. 
KB opfordrede til, at man skulle overveje at skrue på det kommissorie, der gav udstukket fra FIU’s bestyrelse 
og spurgte til om bestyrelsen havde kendskab til den mængde af arbejde det havde medført for klubberne. KB 
opfordrede til, at man i højere grad fulgte den evaluering, der havde været af forsøgsperioden. 
SB gav udtryk for, at evalueringen ville blive brugt, men mente, at foråret (juni måned) samtidig havde været 
for kort en periode til, at man havde en chance for kunne se de positive effekter. Indmelding af aktiviteter vil 
fortsætte hen over efteråret. SB anerkendte, at dobbeltarbejde er ikke optimalt, hvorfor Excel er ville være det 
rette på længere sigt og tænkes afløst af en elektronisk platform, så aktiviteter internt i klubber og eksternt til 
FIU ligger og er koordineret ét sted. 
JA samlede op på debatten og udlagde problemstillingen med, at ugeskemaet ikke et problem, mens 
udfordringerne ligger i uge 2-3. 
SB påpegede, at uge 2-3 er med fordi det kræves ifølge den af FIU’s bestyrelse stillede opgave. 
FA 2000 spurgte til en beskrivelse af den konkrete procedure for indmelding. SB svarede, at den havde været 
meldt ud fra FIU’s administration. 
FodU havde en debat om uge 2+3. 
FB ærgrede sig over, at mange af tingene var lagt over i FIU’s administration, fordi klubberne ellers var begyndt 
at have en god og hjælpsom dialog om brugen af baner. 
SB påpegede igen, at det handlede om den stillede opgave og det overordnede ønske om bedre udnyttelse og 
overblik over brugen af banerne samt. 
FCF samlede op på debatten og angav, at man skulle overveje, hvordan man kunne komme til at trække data i 
en central databank 
SB oplevede en god dialog med DBU Kbh. som i sin egenskab ekstern partner også var vigtig at have tæt 
tilknyttet brugen af banerne. 
FIU’s administration arbejder videre med at optimere den konkrete procedure for indmelding af aktiviteter, og 
ser meget gerne at klubberne spiller konstruktivt med i kraft af forbedringsforslag. 
 
Rugby 
Havde et ønske til tid. KB og FIU’s administration arbejder videre med dette. 
 
Ventelister 
SB refererede til et for nyligt afholdt møde i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor det havde været oplevelsen, at 
politikerne havde været positive omkring ønsket om anlæggelse af nye kunstgræsbaner. I den henseende var 
der blevet spurgt til, hvad anlæggelse af nye kunstgræsbaner kunne have af betydning for nedbringelse af 
ventelister. SB spurgte til, hvordan klubberne umiddelbart så på den forespørgsel. 
KB: vurderede, at det ville være muligt at optage omkring 300 fra ventelisten. Ikke fra den ene dag til den 
anden, men i rette tempo efter etableringen af nye baner. 



Frederiksberg Idræts Union Side 4 / 4 

 
FA: mente, at det var svært at sætte tal på på stående fod, men mente, at ventelisten ville kunne blive 
nedbragt med op til 100 børn, men nye baner ville også skulle bruges til at sikre bedre kvalitet i de nuværende 
træningstilbud med en forøgelse af træningstid, som for nogle hold lå i underkanten af det klubben gerne vil 
tilbyde. 
FB: op til 250 nye børnespillere, hvis man flyttede nogle af de ældste ungdomshold til de tidlige seniortider 
KB rundede punktet af med en klar melding om, at FB, FA 2000 og KB med anlæggelse af nye kunstgræsbaner 
er forpligtet til at optage spillere for at leve op til, at være folkeoplysende idrætsforeninger på Frederiksberg. 
 
Evt. 
Pga. usikkerhed om detaljer om brug af baner til FA 2000’s stævne blev klubben bedt om at indsende en 
oversigt til JA, der koordinerer og påfører dette til FodU’s aktivitetsoversigt. 
 
KB spurgte til niveau for lystænding i Frederiksberg Idrætspark til ligakampe. Er det fuldt blus eller halvt blus? 
SB svarede, at det var fuldt blus til kampe på dét niveau i DBU’s turneringer. 
 
SB orienterede om, at udskiftningen af belægning på K1-K3 blev drøftet politisk og kunne blive gjort til en 
budgetsag. Det ville afhænge af om politikerne ville kunne finde pengene. Det er uvist hvornår en afklaring 
foreligger, men det vil kunne ske med kort varsel allerede i 2015 og hvor klubberne ville skulle indstille sig på 
at omlægge aktiviteter på K1-K3 i en periode. Det var klubberne indstillet på, om end det ville blive en presset 
periode. Fodboldklubberne vil blive informeret om køreplan når en sådan foreligger.  
Hvor ligger bolden FIU 
 
 
CBS oplyste om, at de har deres årlige sportsdag. JA mindede dem om, at den skal koordineres med FIU. 
Information om dagen skal ud til de berørte klubber. 
Hvor ligger bolden CBS / FIU  
 
 
FB spurgte til status for tilførsel af nye mål til banerne på JJV. 
SB oplyste, at det vil dreje sig om i alt 40 mål i forskellige størrelser. Inkl. nummerering af mål, så vil det samlet 
beløbe sig til kr. 280.000 ligesom der efterfølgende vil være afledte driftsudgifter. SB kunne også oplyse om, at 
Kultur- og Fritidsudvalget havde tilkendegivet anerkendelse af behovet for flere mål. Svar til FodU vil falde når 
det er yderligere belyst, hvad der kan skaffes af midler til indkøb og drift. De indkøbte mål vil blive en del af JJV 
og kommunen vil skulle finde pengene. 
JA spurgte til om, FodU vil kunne komme med en indstilling til prioritering i denne sag, hvilket SB svarede ja til. 
SB rundede af med, at det er vigtigt at klubberne påtager sig ansvar for at sikre, at trænere ikke flytter målene 
rundt på banerne. 
Hvor ligger bolden FIU 
 
SB orientering om, at der på Nandrupsvejens Idrætsanlæg er placeret barakker som midlertidige 
skolebygninger. I forbindelse med dette har det været nødvendigt at etablere en brandtrappe. Det har ikke 
været muligt at undgå, at den er placeret på kanten af fodboldbanen, hvorfor den af hensyn til sikkerhed skal 
polstres. 
 
FB spurgte til status for de overskydende mål i Frederiksberg Idrætspark som det var aftalt skulle flyttes til JJV. 
SB svarede, at FGV kun mod betaling vil køre dem over til JJV. Betaling for dette bør ligge i kommunen. På 
spørgsmål fra FB om klubben selv må organisere at bære målene fra Frederiksberg Idrætspark til JJV svarede 
SB ja. Det skal blot foregå på sikker og forsvarlig vis. 
 
Uden for referat.: 
Fordeling af Frb IP Hvor ligger bolden  FIU ( svar ankommet 7.9) 

 
 

Referent: Jørgen Andersen + Henrik Løndal 


