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Referat:  Fodboldudvalgsmøde 
 
Tid og sted:  Onsdag d. 8. februar 2017, kl. 17.30                        
  i Frederiksberg-Hallerne mødelokale 4 
 
Tilstede:    
Jørgen Andersen, formand (JA),  
Thomas Staalager, CBS (TS),  
Carl Christian Lindgren, FA (CCL),  
Martin Busk, FB (MB),  
Frank Jørgensen, FJ (FCF) 
Keld Jørgensen, KB (KJ),  
Edo Obad, VLI (EO),  
Torben Lorentzen, Idrætsudvalget (TL),  
Søren Burchall, FIU (SB),  
Mia Bergsbo, referent (MiB) 
                                                                                                                                                                                       
 
 
Dagsorden.: 
 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
 

2) referat fra den 13.4 2016 - godkendt 

 
3) Præsentation af idrætskonsulent Mia Bergsbo 

 
4) Orientering og drøftelse af fællesskabet med Atletik i Frb IP 

Sanne Flex er på kursus i Jylland og kan ikke nå frem til mødestart 
 

5) Vedtagelse af prioriteringsrække i Frb IP (fodbold ) herunder spilletider. 
 

6) Indledende snak om kunstgræs på Jens Jessens Vej, øvrige baner 
 

7) Drøftelse af arrangementer på JJ 
 

8) Meddelelser fra klubberne 
 

9) Meddelelser fra Formanden 
 

10) Eventuelt 
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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 

 
 

Ad 2) Referat fra den 13.4 2016  
Referatet blev godkendt 
 
Ad 3) Præsentation af idrætskonsulent Mia Bergsbo 
Mia kommer fra en stilling som udviklingskonsulent i Dansk Taekwondo Forbund. 
Udover Mia er også Dorthe Olsen fra årsskiftet ansat i FIU for at opgradere kommunikation og 
varetage administrationsopgaver. Der vil være snitflader mellem Mia og Dorthes arbejde. 

 
Ad 4) Orientering og drøftelse af fællesskabet med Atletik i Frb IP 
JA redegjorde for ordningen med afvikling af fodboldkampe lørdag efter atletikkens tid. 
I vinterperioden er der kampstart 13.15  
I sommerperioden er der kampstart 13.30 
Der er adgang til banen en halv time før kampstart. Husk at i vintersæsonen er de første 15 minutterr 
uden bold 

 
To kampe har fået lov til at starte tidligere. Det vil sige med adgang kl. 12.30 uden bold - med bold fra 
12:45. 

 
SB appellerede til, at fodboldudvalget kommer med forslag til, at man rykker kampene 15 min. så der 
er mere tid til opvarmning med bold. Dermed også rykke næste kamp, så der er optimale forhold for 
at afvikle to kampe selv på højt niveau, og så Frb. IP dermed bliver brugt optimalt. Forslaget kan 
inkludere øget åbningstid til Frb. IP. 

 
Mandage og tirsdage i Frb. IP er deletimer med atletikken på prøvebasis. 
JA opfordrede til at udfordringer og konflikter tages med Sanne Flex i første omgang. 

 
SB meddelte, at der har været enkelte, små episoder med konflikter, som er løst fredeligt med 
halpersonalet som mægler. Ordningen betragtes af FIU som fordelagtig. 
 
FA meddelte, at de har haft udfordringer med, at der er lukket for adgang til Frb. Hallerne, når de skal 
returnere udstyr efter kampe.. 
SB anførte, at klubberne vil kunne få adgang til udstyr mv. i kælderen med hjælp af elektronisk 
adgangskontrol.  

 
 
Fodboldudvalget drøftede klubbernes adgang til Frb. IP. 
FA gav udtryk for at de gerne vil blive på stadion pga. entreen og banerne. 
KB anførte, at der en grænse for, hvor sent kampe for U17 og U19 ligaholdene med modstandere fra 
Jylland kan placeres på Stadion. 
 

 
KB orienterede om, at KB’s bane 1, hvor U17 og U19 spiller, er ude af drift i minimum to år. KB 
prioriterer ligaholdene først. KB gav desuden udtryk for, at det er ærgerligt, hvis stadion skal stå 
tomt, fordi især ligakampe placeres og flyttes med kort varsel. 
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Fodboldudvalget drøftede søndagsbrugen af Frb. IP. 
SB påpegede at FIU’s opgave er, at sikre bedst muligt udnyttelse. Kunstgræs der ikke er udlagt til fast 
brug, er ikke god udnyttelse. Der var mange uudnyttede tider i 2016. SB appellerede til, at søndage 
på kunstgræsbanen fordeles af fodboldudvalget i blokke til hver klub. På den måde kan klubberne 
afvikle eksempelvis børnestævner. Onsdage bør også fordeles, med et NB omkring at pokalkampe 
trumfer. Som det er nu, tager hver især kontakt til Sanne Flex og booker tider onsdage og søndage. 

 
KB vil gerne holde fast i enkelvis booking, så der er mulighed for at booke sig ind på stadion, når de 
ikke har aktiviteter derovre. Søndag bør være fri ”legedag”. 

 
FA foretrækker faste tider, da det er nemmere at planlægge ud fra. 

 
SB gav udtryk for, at de hold, der ikke kan komme over og spille om lørdagen, bør få fortrinsret om 
søndagen. Derudfra fordeles tider. Enten fast fordelingsnøgle eller ved at sidde med kalenderen og 
planlægge alle klubber sammen. 

 
FB påpegede, at hvis de har en fast tid hver søndag (når der ikke er eksempelvis atletikstævner), så 
kommer FB til at udnytte det i højere grad. 

 
KB holdt fast i ønsket om at fastholde fleksibilitet om søndagen. Så man kan flytte rundt på tingene, 
når noget ændres med kort varsel. 
 
FA påpegede, at der er 6 weekender hvor der ikke sker noget i Frb IP. plus nogle ydertider i foråret 
2017. 
 
JA foreslog, at tiderne om søndagen fastlægges, men henstiller til at FB og FA sikrer god 
kommunikation med KB, så de er fleksible, når et behov for tid til ligakampe opstår. 

 
FB og FA påpegede, at de hurtigt vil kunne flytte aktiviteter til Jens Jessens vej, hvis KB får behov for 
tider om søndagen. 
 
Beslutning 
Et enigt fodboldudvalg besluttede, at tiderne om søndagen fast fordeles som prøveperiode frem til 
sommer. Der er forbehold for, at de hold, der er berettiget til at spille på stadion bliver placeret på 
stadion, derefter kan der fordeles tider. 

 
 

Ad 5) Vedtagelse af prioriteringsrække i Frb IP (fodbold) herunder spilletider. 
 

JA redegjorde for udfordringen med at få kvinder, U 17 og u19 indplaceret i en prioriteringsrække. 
 
FA gav udtryk for, at det er ærgerligt at denne prioritering sker midt i en sæson. FA er rykket ned i 
denne sæson og har mulighed for at rykke op næste sæson. FA vil gerne have et år til at komme 
tilbage på respektive niveau, før man får frataget sin tid. FA påpegede også, at KB burde have meldt 
ud tidligere, at de har udfordringer med græsbaner. 

 
JA påpegede, at klubber aldrig har bevaret sin gamle anciennitet i Frb. IP, ved nedrykninger    
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KB fremførte, at hold som spiller i DBU rækken skal have 1. prioritet. KB har desuden forståelse for at 
klubbers 1. hold skal have mulighed for at spille på stadion. I forhold til kvinders prioritet, så må FB’s 
egen prioritet af kvinderne give en rettesnor for prioritering i fodboldudvalget. 

 
SB pointerede, at tilskuertal, entré og kiosk og dermed behovet for brug af disse faciliteter i Frb. IP 
bør spille ind på prioriteringen. 
 
FB redegjorde for udfordringen med prioriteringen af kvinder. FB’s kvinder rykkede op til DBU-
rækken sidste sommer. Der fremkom udfordringer med anlægget på Jens Jessens vej pga. manglende 
korrekt indhegning og at banen ikke var fri i tide. Søgte forud for efterårsturneringen, men det var 
med for kort varsel. Søger derfor nu i god tid for foråret. FB går op i at kvinder har lige så høj prioritet 
som mænd. Det er af vigtighed for FB at begge hold kommer til på stadion.  
FB vil arbejde på at holde kiosk åben – men vides ikke om det bliver aktuelt. FB er ikke enig med at 
nuværende tilskueromfang og kiosk er afgørende. Frb. IP kunne i sig selv som placering tiltrække flere 
tilskuere. 

 
FB gav udtryk for, at de er bevidste om udfordringen med, at de pludselig står med to hold. FB vil 
gerne give lidt og tage lidt. På herresiden kunne onsdag og fredag aften også komme i spil, når det er 
københavnerhold der spiller. 
 
FA erklærede, at de ikke kunne stå inde for at der skal tages stilling til prioriteringen på dette møde. 
FA havde brug for mere tid. 

 
SB stillede spørgsmål om, hvad omfanget af KB’s U19 og U17 kampe, der skal findes tider til, er. 

 
KB uddybede, at sommer træning og turneringskampe for U19 liga planlægges til at blive gennemført 
på KB's græsbaner, og at sommertræning og turneringskampe for U17 liga planlægges til at blive 
gennemført på henholdsvis Kunst 3 og Stadion på grund af at KB bane 1 er ude af drift i 2017 og 
2018. 
 

 
FA foreslog, at de omdiskuterede kampe besluttes af de involverede parter. Prioriteringen bør 
udformes senere og gælde for senere tidspunkt. 

 
Beslutning 
Et enigt fodboldudvalg besluttede, at  repræsentanterfra FA, FB og KB sammen får de omdiskuterede 
kampe på plads. Prioriteringen drøftes og afklares på et møde inden medio maj 2017. 
JA indkalder til møde med de 3 involverede parter. 
JA indkalder til møde, hvor prioriteringen fastlægges. 

 
JA anførte, at hvis der flyttes rundt kampe i Frb IP, så kunne tiden fredag aften indgå i omrokeringen. 
Det er derfor muligt at VLI må flytte enkelte kampe til Jens Jessens vej. 
 
 

 
Ad 6) Indledende snak om kunstgræs på Jens Jessens Vej, øvrige baner 

 
SB beklagede først og fremmest, at han ikke proaktivt fik kommunikeret med fodboldudvalget 
omkring dialogen med Frb. Kommune omkring fremdriften i kunstgræsprojektet. 
FB har klaget over processen. 
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SB orienterede om, at FIU’s bestyrelse har drøftet, hvad der forventes af administrationen omkring 
inkludering af idrætsfaglige udvalg/foreninger. Resultaterne af bestyrelsens drøftelser var, at 
idrætsfaglige udvalg skal involveres i oplistning af ønsker, og efterfølgende løbende holdes 
informeret. Men i det direkte samarbejde med Frederiksberg Kommune og andre involverede, så er 
denne opgave under administrationens mandat. 
 
SB fremlagde planen for omlægning af græsbaner til kunstgræs på Jens Jessens Vej.  
Den glædelig nyhed var, at hele græsarealet omlægges til kunstgræs på én gang i forbindelse med 
skybrudssikring. Arbejdet starter efteråret 2017 frem til sommeren 2018. SB har indstillet til at 
arbejdet påbegyndes så det passer ind med fodboldsæsonen - uge 42. 
 
SB anførte, at han snarest vil efterspørge konkrete forslag til disponeringen af baner i forhold til 
størrelse. SB foreslog, at der etableres en egentlig kampbane med hegn osv. 
Hvis fodboldudvalget foretrækker, at der allokeres plads til seks baner, er der ikke plads til en 
kampbane. 
 
En af banerne skal indrettes til Rugby. SB afklarer med rugby-forbundet hvad kravene er. 
Kommunen vurderer at der ikke kan opnås byggetilladelse, hvis det forslås at sætte lys op på banerne 
op mod Rådmands Steins allé 
Kunstgræsbanerne forventes at indvies primo august 2018 
 
FB ønsker  som minimum, at få affaldslys og små lygtepæle, på det kommende nye kunstgræsareal, tættest på 
Rådmand Steins Allé.  
 

 
 

Ad 7) Drøftelse af arrangementer på JJ 
 

FB har stævne den 19.-20. august. Der er behov for 8 baner + podebanen 
FA har stævne den 2.-3. september og har behov for 9 baner 
FA fremsender detaljeret program senest 1. juni, så kan klubberne planlægge rundt om. 
 
Ved sådanne stævner: når en klub afholder arrangementer, holder de andre klubber fri og omvendt 
og/eller planlægger rundt om. 
 
Ingen indvendinger. Arrangementer kører efter planen. 
JA påpegede at klubberne skal huske at melde ud, hvis der er noget, der ikke gennemføres. 
 
 
SB orienterede om, at driften af banerne kommer tættere på klubberne. 
FIU har indgået aftale med kommunen om, at FIU fremover varetager koordinering og prioritering af 
Frederiksberg Kommune Gartner- og Vejservices (FGV) arbejde på idrætsanlæggene.  
Der skal ansættes ny leder for FGV, og FIU sidder med i ansættelsesudvalget. 
 
 
 
Ad 8) Meddelelser fra klubberne 

 
CBS: intet 
VLI: intet  
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FCF: intet 
JA: intet 
 
FA: Ønsker at den faste dato omkring overgangen fra vinter til sommerplan skal kommunikeres ud. 
Både for Frb. IP og JJ.  
 
MiB og SB orienterede om, at IU har besluttet, at udendørsfordelingen fremover skal inkludere alle 
udendørs faciliteter under FIU. Dermed inkluderes Idrætsanlægget på Nandrupvej samt kastegården i 
Frb. Idrætspark også. Fordelingen følger samme proces som indendørsfordelingen for at skabe 
gennemsigtighed og for at kunne signalere at faciliteterne bliver brugt og i fremtiden bliver brugt 
optimalt.  
Atletikudvalget og Fodboldudvalget er blevet spurgt om, hvornår de finder det optimalt at 
fordelingen finder sted. Atletikudvalget og fodboldudvalget ønsker at fordelingen vedtages den 1. 
november og gælder fra 1. april året efter og et år frem. 
 
FIU har overtaget fordelingen af haltider i skolefaciliteterne (inkl. skolekunstgræsbanerne) fra 
kommunen.  
MiB sidder med i en arbejdsgruppe ved kommunen, der kigger på at udvalgte skolesale og skole-
kunstgræsbaner får et løft. 
Aktiv Frb er nedlagt og samarbejdet med BRND booking er ophævet. Information om hvad der skal 
ske og hvordan det kommer til at foregå på kort sigt, kommer ud inden for få dage. 
 
JA stillede spørgsmål til, om de præcise tider i skolefaciliteterne fordeles af idrætsudvalget eller af 
fodboldudvalget. 
SB svarede, at spørgsmålet afklares i IU. 
SB svarende, at IU ville vende tilbage med et svar på, om det var fodboldudvalget der fordelte tiderne 
til klubberne eller om det var IU 
KB orienterede om deres byggeprojekt. En fodboldbane og fire tennisbaner forsvinder. På Pile Allé: 
skal der være opsyn. Der er risiko for at træningen bliver inddraget, da Danmark er i beredskab. Der 
er eksempelvis ikke træning i Ryparken mere. 
 
FB havde et ønske om bedre kommunikation i forhold til om banerne er åbne om vinteren. 
SB orienterede om, at der vil blive kommunikeret mere ud via Facebook eksempelvis. Men med 
forbehold for at tingene ændrer sig hurtigt ved vejrskift. 
  
FB spurgte ind til treugersplanerne og om FIU har fået den effekt af treugersplanerne, som de ønsker. 
SB svarede, at treugersplanerne bunder i et ønske om transparens. Effekten skal evalueres yderligere. 
 
FB gav udtryk for, at de er dyb modstander af uge 2 og 3 i treugersplanerne. Uge 1 giver mening. Men 
det er spild af tid med uge 2 og 3. 
 
FB gav udtryk for, at de er utilfredse med, at FB kun har 10 parkeringslicenser og med at håndbold 
invaderer fodboldbanerne.  
 
SB anførte, at P-kort uddeles efter, hvor meget plads der er. I forhold til håndboldspillerne, så skal 
fodboldklubberne henvende sig til halpersonalet. Det er personalets opgave at opdrage på 
håndboldspillerne. 
 
TL opfordrede til, at klubber og fodboldudvalget kommer med henvendelser til idrætsudvalget, når 
de har noget på hjerte. 
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Ad 9) Meddelelser fra Formanden 
Intet fremkom 

 
Ad 10) Eventuelt 
Intet fremkom 


