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2. Varedeklaration 

Velkommen til årets Formandsberetning og dermed også velkommen til FIUs officielle ”2018 

Virksomhedsberetning”. Rigtigt god fornøjelse med læsningen, hvad enten det er på papir eller skærm. 

Skal jeg være politisk korrekt, så bør Formandsberetningen lægge sig op ad de nye spisevaner visse 

grupper af danskerne plæderer voldsomt for, i disse miljøfokuserede tider: altså en beretning kogt op 

på en pasta af plantefibre, garneret med kidneybønner, strimlede grøntsager, tofu og med en kop 

mandelmælk til at skylle det hele ned med - alt sammen certificeret og påstemplet et væld af økologiske 

logoer.  

Intet kød fra pruttende køer i pakken, ingen komælk og da slet ikke en plasticpose at bære ”varen” i. 

Jeg er helt enig i de grundlæggende visioner omkring økologi, imødegåelse af miljøbelastning og rettidig 

omhu i vores omgang med naturen. Jeg er derimod helt uenig i begrebet kidneybønner og har heller 

ikke nogen som helst forståelse for tofu. Måske jeg kan blive omvendt med gode argumenter og delikate 

smagsprøver – men jeg kan helt sikkert ikke omvendes via religiøs agitation fra fanatiske grupper af 

mennesker, hvad enten det drejer sig om indkøb af kød eller minimælk fra jerseykøer. Lidt af alting til 

hverdagens måltider, kød, kartofler, grøntsager og fisk, udsøgt og anvendt med rettidig omhu. 

På sammen måde er årets beretning en god blanding af udsøgte råvarer fra alle hylder og ganske uden 

et ønske om at hverken at manipulere eller overbevise eventuelle tvivlere, om de synspunkter og 

konklusioner som præsenteres undervejs. 

Læs med flid, fordøj stoffet og dan jer gerne jeres helt egen mening om indholdets substans og kvalitet 

– for nogle forhåbentlig en femstjernet Noma oplevelse, for andre måske en oplevelse helt uden 

stjerner, på linje med burgeren fra den lokale shawarmasnedker. 

Det vigtige er at acceptere, at vi alle har forskellige præferencer, lige som vi har forskellige smagsløg. 

Det er den accept, der danner grobund for dialog og diskussion og i sidste ende for fremdrift og 

progressive løsninger.  

Jeg har, igen i år, minimeret de tidligere omfattende afsnit om vores idrætsanlæg. Hver enkelt 

halinspektør laver nu sin egen årsberetning, og denne skal bruges til orientering og inspiration for de 

enkelte anlægs brugere og brugergrupper. Beretningerne skal også anvendes som et lokalt profilerings- 

og kommunikationsredskab.  

Til gengæld har jeg så vægtet at male med den brede pensel, lidt alternative farver, kan man vel kalde 

det og lidt fotos. Vinkler hverken FIU eller brugerne måske ser eller tænker over i hverdagen på 

anlæggene. 

Halinspektørernes årsberetning for hver enkelt idrætsanlæg kan downloades af anlæggets brugere fra 

FIUs hjemmeside - fysiske eksemplarer kan bestilles der også, alternativt udleveres fra halinspektøren. 

Brugergrupperne får udleveret beretningen pr. automatik. Benyt jer af muligheden, for disse 

beretninger er, som tidligere skrevet, et fint redskab i samarbejdet mellem foreningerne og ledelsen på 

de enkelte anlæg. 
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På nøjagtigt samme måde kan denne samlede beretning for FIU enten downloades eller bestilles som 

fysisk eksemplar, via FIUs hjemmeside. Herudover vil der på hvert enkelt idrætsanlæg findes fysiske 

eksemplarer, som I kan afhente, hvis det passer jer bedst og endelig vil hver enkelt forening få 

beretningen tilsendt elektronisk. 

3. Indledning 

FIU er i løbet af 2018 vokset med yderligere et par foreninger, nemlig ”Frederiksberg Senior Motion”, 

som sjovt nok har fokus på seniorerne og deres lyst og mulighed for at dyrke både idræt og socialt 

samvær, når man er nået sådan cirka pensionsalderen. Også goddag til ”Familieidræt”, som sjovt nok 

har fokus på mulighederne for at dyrke idræt i far-mor-barn-regi. Vi er derfor nu nået op til 52 

medlemsforeninger med i alt 19.528 medlemmer, der kan dyrke 35 forskellige idrætsgrene. Og nr. 53 

bliver optaget i starten af 2019, ved vi allerede nu. 

Nationalt er der fortsat gamle og traditionelle idrætter med tilbagegang i medlemsantallet. Ikke noget 

vi kan nikke genkendende til på Frederiksberg, så lad mig gentage, at vi grundlæggende må gøre mange 

ting rigtigt, FIU og foreningerne i samarbejde. 

Hvad er året så gået med i FIU, på det mere overordnede plan, kan den nysgerrige læser jo spørge...? 

Tja, på min blok har jeg blandt andet noteret, at der har været intens mødeaktivitet for FIU i forbindelse 

med anlæggelse af de 6 nye kunstgræsbaner med et skybrudssikringsbassin nedenunder, ud fra mottoet 

”Mere boldspil, færre oversvømmelser”. Men også projekterne omkring renovering af Damsøbadet, 

etablering af nyt plejehjem, FB-klubfacilitet samt grøn områdefornyelse i et og omkring etablering af ny 

idrætshal på Rolighedsvej, har lagt beslag på mange timer i kalenderen. 

Kommunen har en del midler, der årligt bliver uddelt via Socialområdet, blandt andet til foreningen 

”Pensionistidræt”. Kommunen vedtog for 2018 at halvere tilskuddet til foreningen, af mange og helt 

legale grunde. Pensionistidræt lukkede derefter deres aktiviteter ned i protest. Derfor har vi arbejdet 

med at gøre det muligt for de medlemmer af den nu hedengangne forening, der ønskede det, at 

fortsætte deres aktivitet hos FIU, i ”Idræt i Dagtimerne”. Det har været et sejt, men succesfuldt træk, i 

samarbejde med Idræt i Dagtimerne, der dyrker de fleste af deres aktiviteter i Mariendalshallen. Tak for 

samarbejdet til alle involverede i redningsaktionen. 

Videre på blokken…. 

Vi har naturligvis også brugt mange timer i lobbyen, så at sige, så en del af de nye ideer og ønsker, født 

af vores foreninger, er blevet sat til at spire hos både politikere og visse steder i Forvaltningen – senere 

skal vi så plante spirerne ud, for nu at blive i billedsproget. 

Midt på året blev vi orienteret om, at vicekommunaldirektør og direktør på Serviceområdet (hvor Kultur- 

og Fritidsområdet var placeret) planlagde at effektuere sin pension i løbet af august måned. Den 

udmelding skulle vi ganske enkelt bruge lidt på at fordøje. Ikke alene fordi FIU mistede en god 

sparringspartner, men fordi kommunen i sin helhed mistede en stærk, visionær og politisk lydhør 

embedsmand.  
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Og lad mig gerne fastslå, for egen regning, at det her er et markant tab for kommunen og kommunens 

muligheder for fortsat at udfordre sine egne rigide normer, som de fleste embedsmænd uvægerligt 

bliver fedtet ind i med tid. 

Der skal lyde en kæmpe tak til Bjørn fra FIU – tak for din altid åbne, lyttende og ærlige facon. Tak fordi 

du så tit har turde, hvor andre blev skræmte eller blot ikke evnede at forestille sig de anderledes, men 

velfungerende løsninger, som du altid har evnet at se og afprøve. Du vil blive savnet i faglighedens og 

saglighedens navn. 

Næstsidst på blokken står der, at vi fortsat bruger ualmindelig meget energi på projekt ”Bevæg dig for 

Livet”. Til gengæld har rigtigt mange af de tiltag FIU selv har været ophavsmænd til og bannerførere på, 

faktisk rykket en del i løbet af året, fx Frederiksberg Senior Motion, som er beskrevet andetsteds i denne 

beretning, under bemærkningerne fra vores idrætskonsulent, Karina Ildor Jacobsen. 

Endelig har vi haft en del udfordringer med taget over Frederiksberghal 3. Vandindtrængen tilbage fra 

efteråret 2017 og forskellige mere eller mindre kvalificerede forslag fra den daværende ansvarlige, på 

hvorfor og hvordan en udbedring kunne finde sted. Vi har siden korrigeret den noget slingrende kurs, 

og nu er der fast stillads med presenning over taget. Vi er ved at udarbejde materialet til et udbud 

sammen med vores rådgivere, Falkon Ingeniører. Hygrodioder har jeg lært om i denne fase, jo, jo. Vi 

forventer at have et nyt tag lagt senest medio året. Pris med det hele, og så en sjat, ca. 1,7 mio. kroner. 

Dyrt, tja – i hvert fald stilladsdelen er uforskammet dyr. 

Jeg bliver i øvrigt ind i mellem konfronteret med, at jeg er meget direkte og en hård hund i hverdagens 

forhandlinger og meningsudvekslinger med vores samarbejdspartnere. Giver denne personkarakteristik 

mig så søvnløse nætter..? Niks, ikke det mindste. Jeg ved, at min DNA fundamentalt er både kompromis- 

og resultatsøgende, når jeg stilles overfor velunderbyggede argumenter. Derudfra vurderer jeg så, set 

med FIU øjne, hvordan vi når de bedste idrætslige løsninger, til glæde for både FIUs foreninger og deres 

medlemmer. Kompetent og realistisk modspil er altså nøgleordet. 

Det er, når vi fra vores samarbejdspartnere i FIU-regi møder ansvarsforflygtigelse, usaglige eller 

usammenhængende argumenter eller markant selvovervurdering, at jeg/vi på bliver de hårde hunde på 

dagen. Eller at jeg, som her, kommunikerer helt overordnede holdninger ud, med den skarpe pen. 

Naturligvis tolket og set gennem primært mine briller, men altid diskuteret og vendt med mine 

omgivelser først.  

Skulle jeg alligevel i denne beretning, lex ovennævnte karakteristik, utilsigtet eller uberettiget have trådt 

nogen over tæerne, så skæld mig gerne ud. Har jeg omvendt rost nogen, er det helt sikkert velfortjent 

og fordi de gør jeres arbejde godt.  

Og lige præcis det vil jeg gerne kvittere for til jer foreninger, ledere og frivillige og FIUs engagerede 

personale. Jeg har sagt det før, at uden alle jer, var FIU ikke den seriøse, troværdige, vidende og 

løsningsorienterede organisation den er, og som vi forhåbentlig alle ønsker, at den fortsat skal være.  

Stor tak til jer alle, ingen nævnt, ingen glemt. 
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Tænk i øvrigt på Willy Jarlnæs fra FA2000, som er 85 år og stadig aktiv fodboldspiller, med fast træning 

hver onsdag. De første 625 kampe spillede Willy for DAI-klubben KHB, før han som 62-årig skiftede til 

Frederiksberg.  

Idræt i Willys alder handler lige så meget, måske mere, om det sociale fællesskab, end om sporten. Det 

er det idrætten kan. Og skulle nogen af jer læsere stadig tvivle på, hvorfor vi egentlig nærer denne 

kæmpe passion for idrætten, så kig på fotoet. Derfor! 
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4. Uden for murene 

KOMMUNEN 

Lad mig indlede med en gentagelse: ”Set fra en formandsstol i FIU har vi og kommunen en fælles opgave 

i forhold til idrætten og varetagelsen af dens vilkår i kommunen. Vi har en fælles interesse i, at idrætten 

og idrætstilbuddene er optimale. Aktivering af både unge og ældre er med til at sætte dagsordenen for 

sundhed, for demokrati-læring og for opnåelse af sociale kompetencer og netværk.” 
 

Lad os se på et udpluk af de beslutninger som kommunalbestyrelsen vedtog for budget 2019, i relation 

til de fire hjørnesten jeg sidste år satte som guidelines for vores ovennævnte kommunale samarbejde. 

Det giver et fint billede af nogle af de ideer og oplæg FIU spiller ind med i løbet af et år, hvoraf nogle 

udmønter sig i ”kolde kontanter” og nogle udmønter sig i en principiel kommunal tilslutning til ideen 

eller behovet, men med en længere tidshorisont end kun ét budgetår.  

Hvor FIU alene får hensigtserklæringer, skal vi nok efterfølgende huske politikerne på deres ansvar – tro 

mig! 

Grundsten 1 - Økonomi: Kommunen skal sikre, at der i de kommunale budgetter altid kan prioriteres 

og/eller allokeres ressourcer til renovering og udvidelse af bestående idrætsfaciliteter. Samtidig skal det 

på samme måde sikres, at bestående bygninger kan konverteres til idrætsbrug, og at der kan bygges helt 

nye faciliteter. De samme krav gælder for foreningsrelevante med henblik på at fastholde eller forøge 

interessen for at dyrke idræt i kommunen.     

 Der afsættes 200.000 kr. til etablering af en tilskudsordning til foreningerne for aktiviteter for 

medlemmer over 65 år. 

 Anlægsprojektet med etablering af nye kunstgræsbaner og skybrudssikring på Jens Jessens Vej 

skal sikre det maksimale areal til banerne, hvorfor skybrudsmuren skal placeres helt op af hegnet 

til Kærlighedsstien. Samtidig er der afsat 1,0 mio. kr. til opgradering af Kærlighedsstien, så den 

bliver en tryg og attraktiv del af en motions- og bevægelsesrute rundt om hele anlægget.  

 Ordningen med Fritidspas til børn og unge samt flygtninge fortsætter. Økonomien er afsat. 

 Puljen til støtte til åbne idrætsanlæg tilføres ekstra 1,5 mio. kr. i både 2019 og 2020, så puljen 

bliver på 2,0 mio. kr. i hvert af de to år. (Denne pulje har fx finansieret etableringen af udendørs 

motionsredskaber foran KB’s anlæg på Pile Allé).  

 Parasport Frederiksberg får et særtilskud på 100.000 kr. til at fremme handicappede borgeres 

deltagelse i idrætten.  

 Kommunalbestyrelsen vedtog at fastholde BFL-aftalen og de tilhørende ambitiøse mål 

Grundsten 2 - Planlægning: FIU skal sikre, at alle ønsker om idrætsprojekter eller idrætsbehov forlods er 

indgående ide- og behovsbeskrevet, økonomisk beregnet og illustrativt tegnet og målsat ved 

byggeriopgaver. FIU skal tillige sikre, at alle projekter prioriteres og fremmes bedst muligt, uanset 

projekternes art og størrelse. 

 Budgetaftalen indeholder ikke afsatte midler til FIUs forslag om at udvide åbningstiden på de 

anlæg, hvor foreningerne har udtrykt ønske herom, særligt på søndage.  
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 Kommunalbestyrelsen indgik en aftale om arbejde for etablering af 2 nye større indendørs 

idrætsanlæg – først på Rolighedsvej og efterfølgende ved Nordens Plads. Der er ikke afsat konkret 

finansiering til etableringen, men der er i første omgang afsat midler i 2019 til projekteringen af 

Rolighedsvej. 

Grundsten 3 - Forankring: FIU skal tillige sikre, at projektønskerne forankres tidligt hos både politikere 

og embedsmænd, uanset projekternes interne prioritering hos FIU. 

 Der blev desværre ikke afsat midler til renovering/modernisering af gymnastiksalene på 

folkeskolerne – men FIU har fået melding om, at formændene for Undervisnings- og Kultur og 

fritidsudvalget anerkender behovet, og håber at kunne finde midler til dette i de kommende års 

budgetter. 

 På skoleområdet har kommunalbestyrelsens partier fokus på, at 45 minutters daglig motion og 

bevægelse udfoldes i praksis i folkeskolen, ligesom partierne har fokus på at sikre, at den åbne 

skole genererer, samarbejder med lokale aktører. Der er dog ikke afsat ekstra midler til disse 

områder, hvorved FIUs forslag om en pulje til at støtte skole/foreningssamarbejder ikke blev 

medtaget i budgetaftalen. 

 En konkret kommunal ambition om at nedbringe ventelisterne og få endnu flere borgere med i 

idrættens fællesskaber blev vedtaget.  

Grundsten 4 - Fremsynethed: Ved rettidig omhu kan FIU og kommunen sammen sikre, at kendte ledige 

kvadratmeter i kommunen, nuværende eller kommende, tidligt overvejes og debatteres som mulige nye 

idrætsarealer/faciliteter. Herudover er det vigtigt, at FIU identificerer enhver udefrakommende 

udfordring, i forhold til at drive egne og kommunale idrætsfaciliteter på Frederiksberg.    

 Der blev af kommunalbestyrelsen afsat midler til etablering af cykelsti på Jens Jessens Vej, hvor 

årstallet for etablering dog er uklart. Dette forslag kan FIU på den ene side bestemt glæde sig 

over – men samtidig have fokus på at sikre, at det får mindst mulig betydning for kapaciteten af 

parkeringspladser, som jo i forvejen er voldsomt presset. 

Helt overordnet har FIU en fin dialog med de kommunale politikere, som lytter til vores synspunkter, 

indgår fornuftige og pragmatiske løsninger, hvor vi hele tiden rykker på den velkendte facilitets 

diskussionen og generelt er enige om en fortsat innovativ tilgang til udvikling af idrættens generelle 

forhold i byen. Tak for det til alle involverede politikere. Det er faktisk en fornøjelse at mærke, at I er 

engagerede og ved hvor meget det betyder at have en aktiv og sund befolkning i kommunen, fra 

rødderne og til de ultimative seniorer. 

Hermed følger lidt forskellige betragtninger og opsummeringer om stort og småt, fra den hverdag der 

er virkelighed i samarbejdet mellem FIU og kommunen. 
 

I løbet af året er projekt ”Bevæg dig for Livet” (BFL) fortsat i formentlig god stand. Indimellem kan det 

være svært at bevare overblikket over den samlede mængde af igangsatte tiltag. Og indimellem kan 

man undre sig over hvorfor og hvordan visse af tiltagene finder vej. Specielt fordi nogle tiltag virker helt 

desperat ”her og nu” baserede, uden tanke for en eventuel efterfølgende forankring og uden tanke for, 

om man overhovedet kan kategorisere tiltaget som andet end en aktivitet – hvilket det jo også er, dagligt 

at spise cheeseburgere på MacDonalds…. 
 

Nå, men projektets mål, over en femårig periode, er fortsat at 9.500 flere Frederiksbergborgere skal 

være idrætsaktive og 5.000 flere medlemmer skal optages i de lokale idrætsforeninger. Begge målene 
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kræver fortsatte forbedringer af byen idrætsfaciliteter, fuld fokus på udnyttelsen af faciliteterne samt 

ikke mindst massiv opbakning til byens idrætsforeninger, som skal udvikle deres organisation og 

produkter, for at kunne håndtere flere aktiviteter og nye medlemmer. 
 

BFL-aftalen og dens mål blev heldigvis enstemmigt vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2017, og alle 

forvaltninger har naturligt meldt deres fulde opbakning til projektet ind. Dette indebærer, at behovet 

for yderligere faciliteter over de kommende år ikke behøver at blive et diskussionspunkt for hverken 

politikere eller den kommunale direktion. Faciliteter er et indiskutabelt prioriteringsområde. 
 

FIU har i årets løb, i forhold til BFL, haft fortsat primær fokus på at inspirere og understøtte udviklingen 

i idrætsforeningerne samt medvirke direkte til udvikling og opstart af nye tilbud og aktiviteter: 
 

o Inspirationsmøder med forskellige temaer – i 2018 har vi benhårdt fokuseret på +60-åriges 

idrætstilbud, blandt andet ved at starte Frederiksberg Senior Motion op, midt på året. Forankring 

indledningsvis gennem 8-10 lokale, tidligere aktive idrætsudøvere. Nu en forening, efter ideen 

blev delt på Facebook og via FIUs hjemmeside, med omkring 75 aktive seniorer og med egen 

bestyrelse, efter foreningens første generalforsamling. Alle idrætter dyrkes i dagtimerne. Hvor 

svært kan det være at komme fra ord til handling, kan man jo i sit stille sind fundere over. Tak til 

Karina, vores idrætskonsulent, for en stor indsats i dette projekt. 

 

o Temamøderne fortsætter de kommende par år, med blandt andet fokus på børnefamilier – så 

må vi se, om den kommunale økonomi rækker i årene frem, for alle udsagn taget i betragtning, 

er det alene kommunen, der kommer til at finansiere BFL, uden den medfinansiering som DGI 

og DIF oprindeligt så flot stillede i udsigt for hvert af de fem indsats år.  

 

Fik jeg i øvrigt nævnt, at facilitetsbehovet, for at sikre et succesfuldt projekt, ikke kan undervurderes – 

hverken generelt eller i dagtimerne specifikt, hvor anslået 4.000 flere seniorer skal aktiveres med motion 

og idræt, iflg. potentialet i denne gruppe af kommunens borgere. Derfor er en fortsættelse af den 

hidtidige positive udvikling omkring byggeri af nye halfaciliteter en ufravigelig forudsætning, for at kunne 

opfylde ambitionerne i BFL-aftalen. Nye faciliteter kan bare ikke nævnes for tit. 
 

Vi har i 2018 bemærket, desværre ikke for første gang, at vores kommunale samarbejdspartnere i 

forvaltningen er meget lidt gode til at hente hjælp i den erfaring og faglighed på idrætsområdet, som 

FIU beviseligt besidder. Dette faktum, i kombination med, at forvaltningerne generelt heller ikke er 

særligt gode udi disciplinerne kommunikation, information og opsøgende dialog, er en begrædelig 

cocktail. Alle tre discipliner, brugt begavet, kunne på forhånd minimere både misforståelser og 

deciderede fejl i flere af vores samarbejdsprojekter. Ærgerligt, men åbenbart en trend der vokser, dette 

at forvaltningerne lukker sig mere og mere om sig selv.  

Kommunen har til gengæld arbejdet overraskende effektivt med at rammesætte, hvad der skal udvikles 

og bygges på arealet på Rolighedsvej. Hurtig og målrettet indsats. Helt overordnet en stor tak for det.  

FIU var i dette projekt en smule involveret i starten af rammesætningen, hvor vi naturligt tog 

udgangspunkt i det oplæg til etablering af haller fra 2017, hvor arkitektfirmaet Holscher havde gjort et 

grundigt og sobert stykke arbejde. Siden hørte vi ingenting fra den kommunale forvaltning, før der 

pludseligt forelå en tegning med et halkompleks, ganske meget anderledes end det areal og omfang, 

som idrætten gennem snart 3 år har spillet ind med, som et dokumenteret minimumskrav, i øvrigt 

politisk accepteret. 
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Sådan kan det åbenbart gå med et projekt, som politikerne tilsyneladende har sluppet efter den 

principielle vedtagelse og overladt til forvaltningen. Lad mig gerne tilføje, at projektet vi blev 

præsenteret for, var projekteret med fuld gennemsigtighed i hallen, altså glaspartier alle steder, a la et 

drivhus.  

Det er vist kun arkitekter der kan foreslå, at badminton og andre idrætsgrene dyrkes i modlys, om man 

så må sige.  

Man kan så kun begræde, at forvaltningen, uden smålig skelen til FIUs detaljerede udmeldinger, har 

støttet op om det nuværende projekt. En manifestation af selvtilstrækkelighed, eller...? 

Misforstå ikke budskabet, for i en kommune som vores, er det svært at finde land nok og vi er derfor 

grundlæggende glade, når facilitetsarealerne kan øges. Naturligvis. Det havde bare været meget, meget 

smartere, hvis vi havde været inddraget up front, ikke...?  Nu skal vi i stedet bruge kræfter på at diskutere 

FIUs indsigelser til projektet. 

FIU leverer rigtigt mange idrætsløsninger, og vi driver både egne og kommunale idrætsfaciliteter. Det 

gør vi for ganske få tilskudskroner. Derfor ved jeg, at vi, ligesom kommunen, er en særdeles veldrevet 

organisation, krone for krone. Og det er indlysende vigtigt, at de kommunale embedsmænd og de nye 

kommunale politikere i Kultur- og Fritidsudvalget, hele tiden husker på dette både glædelige og 

uomtvistelige faktum.  

FIU-konstruktionen er og har altid været baseret på armslængdeprincippet – lad mig uændret 

konstatere, at FIU heldigvis har en lang, lang historie, hvor vi har dokumenteret, at vi evner at træffe 

gennemtænkte, rigtige, og langtidsholdbare beslutninger, i enhver idrætslig, driftsmæssig eller 

organisatorisk sammenhæng.  

FIU vokser støt, har gjort det gennem mange år (således også i 2018), både i antal foreninger og antal 

medlemmer, i øvrigt én af ideerne med at omfavne BFL-samarbejdet. Vi har hidtil håndteret denne 

ekspansionen indenfor de årligt tildelte driftsmidler samt de muligheder FIU har for egen indtjening. Vi 

er faktisk ret tilfredse med, at det er lykkedes os at forvalte primært de kommunalt tildelte midler så 

effektivt, uden at vi har slækket på kvaliteten i hverken organisationsudvikling, facilitetsvedligehold eller 

de fundamentale medlemsinteresser i FIU. 

Afslutningsvis lidt status for de lokaliteter, hvor nogle af FIUs foreninger har egne lokaler eller hvor FIU 

er tildelt tid, på baggrund af klare aftaler med kommunen, inden faciliteterne blev etableret: 

KU.BE  

Sidste år skrev jeg følgende: ”En foretrukket legeplads for småbørn og deres speltmødre, siger de 

brugere, som FIU taler med i andre anledninger og som kommer fast i huset.” Jeg kan efter en del egne 

besøg konstatere, at mit skudsmål var forkert - der er også større børn i huset.  

Hermes Gymnastik og Pan Idræt benytter de idrætstider, som FIU blev tildelt, allerede inden huset blev 

bygget – i øvrigt med en FIU-skabelon på et Bevægelseshus som inspiration og startskud. Det er fortsat 

FIU, der forhandler foreningernes vilkår i KU.BE  
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Magneten 

Huset brugets flittigt af flere af vores kampsportsforeninger og de er fortsat generelt glade for 

faciliteterne, med de udfordringer, der nu engang opstår, når der er mange forskellige typer brugere i 

et hus. 

Der er kommet ny kommunal ledelse i huset og der arbejdes på at finde fælles fodslag i forhold til at 

arbejde i en brugergruppe, hvor hverdagens forskellige udfordringer kan diskuteres og bruges til at 

finpudse samarbejdet brugerne imellem. 

Fin facilitet for både idræt, musikliv og de daglige brugere, hvis man spørger rundt. Også her er det FIU, 

der forhandler tiderne til idrætten på plads, hvis dette skulle vise sig nødvendigt. 

Flintholm Svømme- og Idrætshal 

Hermes Gymnastik og Hovedstadens Svømmeklub kan fortsat godt li’ deres nye faciliteter. Vi kan godt 

bruge flere bassintimer til svømmeklubberne, ikke mindst nu hvor renoveringen af Damsøbadet står for 

døren. Jeg kigger jo ind imellem ind ad vinduerne til svømmehallen og bliver til stadighed overrasket 

over, hvor få gæster der er i hverdagen. Hvordan den kommercielle del af driften går for ejerne, som vel 

reelt er Arbejdernes Landsbank, vides ikke nøjagtigt. Men et er sikkert, og der er, at borgerne fortsat 

klager over prisen for at komme ind og bruge bassinet og de tilhørende faciliteter som sauna o. lign. Vi 

har en dialog med kommunen om, at de eventuelt køber og leverer flere svømmetimer til 

foreningsidrætten og vi forventer en fornuftig afklaring i løbet af første halvår af 2019. 

FB’s nye klubhus, herunder det samlede byggeri på Jens Jessens Vej (JJV)/Troels Lunds Vej 

FB’s nye klubhus som del af nyt Ingeborggården. Selve anlægget af dette projekt forventes gennemført 

fra december 2019 og 3-4 år frem. FIUs fokus har primært været at sikre, at banerne på Jens Jessens 

Vej berøres mindst muligt og at de generelle parkeringsforhold i nærområdet ikke forringes. Senest 

har projektet også trukket tråde til FIUs forslag om etablering af en motions- og aktivitetsrute rundt 

om anlægget på JJV. 

Her følger så FIUs prioriterede anlægsønsker fra og med 2014 for at illustrere form, fremdrift og de 

udfordringer, vi naturligvis også støder på: 

 2014 Idrætshal (den endelige finansiering) ovenpå svømmehallen på Bernhard Bangs Alle. 

Etablerings år 2016/2017, anslået pris 30 mio. kroner.  

2015 Projektet bevilget formelt, idet det allerede var indskrevet i foregående års budgetaftale. 

Hallen bliver opført ovenpå og sammen med Flintholm Svømmehal, så dermed er den ged 

barberet. Fin løsning og fint at I turde tro på FIUs ide om at bygge ovenpå, kære politikere. 

2016 Der bygges på livet løs, til både svømmere og halbrugende gymnaster. Man bli’r glad, når 

den her type projekter modtages positivt og lykkes. 

2017 Svømme- og gymnastikhal indvies og tages i brug 

 2014 Udbygning af Bülowsvejhallen med bl.a. nyt depot.  
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Uddannelsesudvalget valgte en anden løsning i skolegården end FIUs oprindelige samlede 

projekt, men kommunalbestyrelsen vedtog at finansiere (i 2015) både nyt halgulv og nyt depot 

på bagsiden af hallen, til afløsning af det stærkt forfaldne halmhus, kommunens 1996-hippie-

genbrugs-økoprojekt. 

2015 Fastholdelse af projektet med halvgulv samt med nedrivning af halmhus og opførelse af 

nyt projekt.  

Halgulvet er etableret i sommers. Alternativ farve, men alle er tilfredse med resultatet. Derimod 

er der nu gået langt over et år siden oprindelig bevilling og overførsel af depotsagen til FK 

Ejendom. ”Sagrada Familia” i Barcelona er vand i forhold til dette gigantprojekt, kunne man 

fristes til at tænke. 

2016 Så lykkedes det endelig at få revet Halmhuset ned og bygget et nyt depot. Tæt på 2-års 

dagen for vedtagelse og bevilling af projektet. Og lad være med at spørge, om alt var, som det 

skulle være ved afleveringsforretningen. Jeg bliver en smule depriteret (sammentrækning af 

deprimeret og irriteret, fordi jeg havde lyst til at finde et nyt ord), når jeg tænker sagsforløbet og 

den manglende fremdrift gennem perioden igennem. 

 2014 Fastholdelse af projekt ”udskiftning af kunstgræstæpperne på bane 1-3 på Jens Jessens 

Vej”. Etablerings år 2016, anslået pris 5 mio. kroner.  

2015 Projektet fastholdt i anlægsønskerne og bevilget til iværksættelse i sommeren 2016. Pris 

forventet ca. 6 mio. kroner. 

2016 Eksekvering af projektet – 3 flotte nye kunstgræstæpper lagt i løbet af sommeren, til udelt 

begejstring for allehånde boldspillere. 

 2014 Fastholdelse af prioriteringen for etablering af en skoleidrætshal (samme størrelse som 

Bülowsvejhallen) på allerede bebygget grund, som skal købes af kommunen til projektet. Den 

østlige del af byen har i høj grad brug for dette projekt, både til skolebrug og til idrætsbrug efter 

klokken 16.00. Pris anslået mellem 40 og 60 mio. kroner, projektstart 2017/2018. 

2015 Fortsat fastholdelse af projektet. Kommunen har indgået formel aftale med Byggefonden 

Hermes (HSK og Hermes Gymnastik) om overtagelse af arealet, når foreningerne flytter ud i 

2017. Kommunen og FIU arbejder videre med præmisserne for et kommende projekt. 

2016 Vi har gennem hele året set på mulige arealer og kommende byggerier i kommunen, hvor 

idrætsfaciliteter kan indtænkes. I foråret 2017 kommer anbefalingerne fra FIU og kommunen.  

2017 I juni måned 2017 overtager kommunen Hermeshallen og har overdraget opgaven med 

optimal udnyttelse af faciliteterne til FIU, efter hallen har gennemgået en nødvendig, mindre 

renovering. Basket, fægtning og gymnastik bliver de primære brugere. 

 2017 FIU arbejder videre med planerne om etablering af to nye idrætsanlæg, på baggrund af en 

beskrivelse fra arkitektfirmaet Holcher af tre mulige lokationer for nye halbyggerier og tre 

skitseprojekter på disse lokationer. FIU får i det kommunale budgetforlig indskrevet en tekst om 

etablering af en idrætshal ved Ungdomsskolen på Nordens Plads, samtidig med en tekst om 
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etablering af en større idrætsfacilitet på Rolighedsvej om nogle år, når ejerforhold og andre 

interessentforhold er endeligt afdækket og varetaget. 

2018 Gennem året arbejder kommunen intenst på at etablere en samlet indsats for dels 

idrætten, dels Den Franske Skole (Prins Henriks Skole) og dels en privat developer, der vil bygge 

beboelse, alt sammen på det område på Rolighedsvej, der har været i spil til blandt andet 

idrætsbyggeri, de seneste par år. Sidst på året foreligger en rammesætning for området og et 

forslag til idrætshal, hvor den nuværende rundbuehal med Frederiksberg Badminton Klub rives 

ned, og en ny hal til FBK integreres i et samlet halbyggeri på området – en hal, der også skal 

bruges i hverdagstimerne af Den Franske Skole. (se yderligere beskrivelse af projektet i afsnittet med 

bemærkninger til kommunen, tidligere i denne beretning) 

 2015 Damsøbadet, nye fliser i karret og en gennemgribende renovering af alle flader – skidtet 

blev bygget under verdenskrigen, den anden, altså, hvis nogen skulle tænke over hvor lang tid 

emaljen på den slags fliser holder. Igangsætning anbefalet til 2017, pris 7 mio. kroner + 

rådgiverhonorar. FIU har foranlediget, at Grontmij har udarbejdet en tilstandsrapport 

m/prisoverslag.  

Anlægsbevilget af kommunalbestyrelsen til igangsættelse i 2019. Vi arbejder videre med årstallet, 

ikke bevillingen… 
 

2016 Vi satser på, at igangsættelsen sker i 2018, og det er ikke så ringe endda. 
 

2017 Det konstateres, at cementen i og omkring karret i svømmehallen er i langt dårligere stand 

end først antaget. Merudgiften er voldsom og projektet rykkes formentlig fra 2018 til 2019, som 

i den oprindelige bevilling. 
 

2018 Projektet er nu i sin helhed rykket til 2019, i respekt for den kommunale anlægsøkonomi. 

Projektplanlægningen er skredet frem som forventet, hvor FIUs fokus har været at sikre, at alle 

de brugervendte flader får den nødvendige modernisering, samt at den samlede modernisering 

gennemføres indenfor den estimerede anlægsperiode og med tilstrækkelig kommunal økonomi 

til at blive gennemført i sin helhed. 
 

 2015 Etablering af 3 nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej, til afløsning af eksisterende 

naturgræsbaner. Politisk bevilget til etablering i 2017/2018, anslået 19 mio. kroner. 
 

2016 Vores udmærkede kommune har en ambition om, at 2 og 2 gerne skal give et nøk mere 

end 4. Det gør det så, når man kan sammenkoble etableringen af nye kunstgræsbaner med anlæg 

af et underjordisk bassin til håndtering af regnvand fra skybrud. Derfor indstilles det, at alle 6 

græsbaner omlægges til kunstgræs i 2017, med etablering af et skybrudsikringsbassin under det 

konverterede baneareal. 
  

FIU og fodboldklubberne glæder sig over denne kombinerede løsning, men har naturligvis fokus 

på at sikre, at kombinationen ikke betyder nævneværdige forringelser i brugen eller driften af de 

kommende kunstgræsbaner.  
 

2017 Projektet, der overordnet er etableret sammen med Frederiksberg Forsyning, ender med, 

at samtlige seks tilbageværende naturgræsbaner omdannes til kunstgræs, med etablering af et 
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skybrudssikringsbassin under banearealet. Derved bliver Jens Jessens Vej 100% kunstgræsanlæg, 

hvilket fodboldklubberne glæder sig over, da udnyttelsesmulighederne af anlægget vil være ens, 

sommer og vinter.  Der skal selvfølgelig fortsat kunne spilles rugbykampe på anlægget, hvorfor 

et par af de nye baner skal designes til også at rumme rugby.  
 

Pris: 19 mio. kroner til kunstgræsdelen samt 39 mio. kroner til skybrudsdelen – samlet 58 mio. 

kroner inkl. både eksterne og interne rådgivningshonorarer. Beløbet er bevilget. Fint projekt, 

godt tænkt af kommunen, stort udbytte for os alle. Projektet startes uge 42, 2018. 

2018 Projekt skybrudssikring/mere tid til fodbold er gået i gang rettidigt og intet peger på, i   

skrivende stund, at indvielse af arealet ikke finder sted som planlagt, medio august 2019. Her har 

FIUs største indsats i 2018 været at sikre, at kunstgræs- og banearealet ikke blev begrænset af 

et større kommunalt hensyn til selvsåede træer i hegnet ud mod Kærlighedsstien langs S-banen. 
 

 2017 FIU udvirker i det kommunale budget, i samarbejde med det ansvarlige politiske udvalg på 

området, at kunstgræsbanerne på 4 skoler renoveres, mens to af skolerne får tilføjet lysanlæg til 

banerne. 
 

2018 Renoveringen er foretaget med nyt kunstgræs og lys på de to skolebaner der manglede. 

Der er dog støt voldsomme udfordringer til på banen ved la Cour Vejens Skole, da denne grundet 

naboklager over støj kun må bruges af foreninger til spil på tværs, hvorfor de små fodboldmål er 

fastlåst, når foreningerne har adgang til banen. Låste mål og at spille på tværs er ingen løsning 

for foreningsidrætten og problemet adresseres nu til de ansvarlige politikere for området. 

 2018 Forslag fra FIU om renovering/indretning af 7 udvalgte skolegymnastiksale, beskrevet i 

samarbejde med de foreninger, der er brugere af salene i hverdagen. Ønske om etablering i 

2019, pris ca. 4,5 mio. kr. 

Stor tak til alle jer politikere, der jævnligt har udfordret FIUs og dermed idrættens argumenter og 

synspunkter. I skærper vores vilje til en endnu bedre og skarpere argumentation og dokumentation, i 

vores rejse mod stadig bedre forhold og faciliteter for idrætten i kommunen. Fortsæt endelig med at 

være konstruktivt tvivlende, når I føler behov for det, og hold os gerne til ilden i almindelighed og i jeres 

respektive mærkesager i særdeleshed.  
 

Vi har brug for hinanden, FIU og kommunens politikere, hvis vi skal gøre os håb om at løse de kommende 

års mangeartede opgaver - jeg er helt sikker på, at udbyttet, selv om det umiddelbart kan være svært 

sammenlignelige størrelser, går begge veje. 
 

Vi skal politisk tale om og forsøge at finde en brugbar ramme for fx grænsefladerne mellem 

breddeidrætten og den afledte kommercielle aktivitet derfra, generelle rammer på området for 

kommuners adgang til at huse og støtte kommercielt baseret idræt. Vi skal fortsætte debatten om de 

økonomiske rammer for foreningsaktivitet for kommunens seniorer og vi skal intensivere arbejdet med 

at definere kommunens holdninger, lyst og økonomi til samt udbytte forventninger af, når vi taler større 

arrangementer og events.  
 

En veldefineret eventpolitik, er det vi har brug for, med en tilknyttet og projektdefineret økonomi. 
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Naturligvis alt sammen emner, som FIU i løbet af det kommende år vil forsøge at inddrage foreningerne 

i, således vi i FIU får et fælles og stærkt fundament at gå ud fra, også i forhold til den kommunale dialog. 

 

POLITIKERE, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 

Vi har nu i FIU arbejdet sammen med medlemmerne af det nye Kultur- og Fritidsudvalg det seneste år. 

Udvalget, med konservative Simon Aggesen som formand, er bredt politisk funderet og i alle de 

sammenhænge vi indtil nu har været sammen, har der været både vilje og dynamik bag udvalgets 

arbejde. Tak for udvalgets fortsatte opbakning til de mange projekter FIU arbejder med, sidst via det 

budgetforlig I var til at vedtage for 2019. 

FIU mødes traditionelt med det samlede udvalg mindst én gang om året, normalt i august måned. Her 

er der gensidig orientering om mere generelle spørgsmål og holdninger og FIU præsenterer det 

kommende års anlægsprioriteringer, samt eventuelle småjusteringer af allerede vedtagne projekter. 

Årets møde emmede af positiv lyst fra alle deltagere, til at diskutere og prioritere de mange facetter 

som en idrætsdebat automatisk skaber. Tak for jeres engagement, kære udvalgsmedlemmer. 

Vi ser frem til de kommende års samarbejde, blandt andet i forhold til at skabe en ny Kultur- og 

Fritidspolitik, der bl.a. hviler på reelle indspark fra FIU og idrætten for de kommende fire år – og da gerne 

i samme konstruktive ånd som hidtil.  

FORVALTNINGEN, KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET 

Det er denne del af den kommunale forvaltning der er vores primære samarbejdspartner. Kultur- og 

Fritidsområdet har været et selvstændigt direktørområde, sammen med bl.a. Borgerservice og IT. 

Imidlertid sagde direktøren for området, som nævnt i denne beretnings indledning, tak for mange års 

tjeneste og gik på pension. Området er nu overgået til at være en del af By- og Miljøområdet. Her hedder 

direktøren Ulrik Winge og han kender fint idrættens interesser og særlige DNA, blandt via sin mange år 

som håndboldspiller i en af byens foreninger. 

Jeg har de sidste par år haft en velment bøn: ”FIU og Kultur- & Fritidsområdet burde have et enigt mål 

for indsatsen på idrætsområdet. Nemlig at skabe de bedst mulige rammer for idrætten gennem en 

innovativ og løsningsorienteret tankegang, effektiv projektstyring og til mest mulig glæde for vores 

brugere. Og skulle der i vores bestræbelser for succes komme noget på tværs, har vi en fælles opgave i 

at fjerne forhindringen. Loyaliteten overfor hinanden i gennemførelsen af et projekt skal være større 

end loyaliteten overfor andre interessenter.”  

Lad mig her blot konstatere, at den faktuelle kendsgerning er, at de ovennævnte 6 linjer ikke har vakt 

genklang i forvaltningen. Hos enkelte medarbejdere, jo. Overordnet, absolut nej.  

Men derfor står hverdagen jo ikke stille. Vi har i fællesskab med K&F fundet et nyt, fælles bookingsystem. 

Vi har gennem 2018 arbejdet på at stille lidt krav til funktionaliteten overfor udvikleren og med 

efterfølgende at implementere systemet. Fint samarbejde med Bodil fra K&F.  

Der vil i starten af 2019 blive afholdt obligatorisk introduktion til bookingsystemet for alle foreninger og 

så håber vi, at vi starter på en samordnet booking af både kommunale og FIU-administrerede faciliteter 

i løbet af foråret 2019. 
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Vi har for første hele sæson haft ansvaret for fordeling af de kommunale sale og skolernes 

kunstgræsbaner til idrættens brugere – Hovedområde 1-brugerne (bl.a. aftenskolerne og de 

uniformerede korps) fordeles stadig kommunalt. Alt har jo en indkøringsperiode, men overordnet set 

har fordelingen fungeret – det har det efterfølgende tjek af foreningernes udnyttelsesgrad også. Vi 

fortsætter med at finjustere fordelingskriterier m.v. i år, men det er helt sikkert, at udnyttelsesgraden 

er løftet markant de seneste 18 måneder, til glæde for ikke mindst idrætsbrugerne. 

Apropos min bøn i indledningen af afsnittet: I budgetforliget for 2019 blev det politisk vedtaget at 

etablere en løbe/gå rute rundt om anlægget på Jens Jessens Vej/Frederiksberghallerne. Forslaget kom 

oprindeligt fra FIU, som en konsekvens af dels byggeriet af KB Hallen, dels det kommende byggeri 

omkring plejehjemmet Ingeborggaarden og dermed FB’s nye klubfaciliteter samt dels etableringen af 

skybrudsbassin og nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej. Fælles for alt dette byggeri var, at der 

efterfølgende byggerierne skulle reetableres arealer ud mod og på Kærlighedsstien (langs S-Ringbanen), 

ud mod Rådmand Steins Alle og ud mod Ingeborggaarden, på det område hvor FB’s klubhus bliver revet 

ned. 

Stien bliver en mile (godt og vel 1.609 meter) lang i alt, lex Royal Runs korteste distance i år. Fint at 

kunne tilbyde blandt andet forældre til ”sportsbørn” denne motionsmulighed, mens børnene dyrker 

idræt. FIU synes selv, at ideen var godt set, samtidig med at vi får ryddet ud og op på den efterhånden 

noget skumle Kærlighedssti, hvor den primære aktivitet er handel med hash og indtagelse af guldbajere, 

i god dækning bag vildtvoksende buskads og selvsåede træer. 

Nå, men i stedet for at afstemme forventninger og samarbejde med FIU, gik der forvaltning i sagen og 

FIU blev afslutningsvis præsenteret for et stærkt forvaltningsstyret oplæg fra et sikkert ganske 

kompetent arkitektfirma. FIU har mange indsigelser, blandt hvem i forvaltningen der så ærekært mener, 

at selvsåede træer i rå mængder ud til Kærlighedsstien, ikke må fældes for at åbne området og dermed 

gøre det overskueligt og indbydende. Dette og en del andre indsigelser skal vi så ha’ udredt nu, desværre 

på bagkant. For 117. gang er vi vidner til forvaltningsarbejde uden lyst til at involvere FIU og dermed den 

idræt der skal være storforbruger af området – ikke videre imponerende. 

Hverdagen indeholder fortsat mængder af store og små opgaver, hvor kommunen er en del af opgaven 

eller af løsningen. Derfor ses FIUs administration og enkelte af medarbejderne i Kultur- og 

Fritidsområdet fortsat ofte. Det kan være i forbindelse med FIUs involvering i FRBdage, velkomstmøder 

for nye borgere i Rådhussalen, samarbejde om brugen af nye faciliteter, bookingsystem netop i år med 

implementering, DM-fester, Bevæg dig for Livet samarbejdet og meget andet. 

FORVALTNINGEN, BY & MILJØ, OMRÅDET FOR BY, BYGGERI OG EJENDOMME (BBE) 

Måske hedder området faktisk noget andet end det der står i overskriften – benævnelserne har gennem 

årene skiftet lidt. Måske hele overskriften er forkert. Nå, men i hverdagen er vi heldigvis ret sikre på 

hvem vi skal tale med om driftsopgaver og hvem vi skal kontakte, hvis udfordringerne står i kø. 

Jeg skrev i 2016 beretningen, at ”vi fornemmer, at den nye leder af BBE er en kvinde med en nøgtern 

tilgang til sit ressortområde, med et ønske om at få ryddet op i fortidens synder og skabe en afdeling 

med et klart kundefokus og med erkendelse af områdets kompetencer, således altså også hvor man ikke 

har kompetencen. Det glæder vi os til at drage udbytte af i det fremtidige samarbejde med BBE.”  
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Det var Lillian Rasch Madsen, afdelingschef i BBE, jeg omtalte ovenfor. Hun virker fortsat som en knag 

(et ord der i øvrigt primært bruges af tudsegamle mennesker, tænker jeg, lige som jeg skrev det) og 

hun er klar i spyttet. Med Lillian har vi gode og løsningsorienterede oplevelser.  

Men oplevelserne generelt med området er stadig noget brogede i hverdagsbilledet. Måske det 

skyldes, at vores berøringsflader er mange og meget forskellige. Projekterne spænder vidt hos FIU og 

vi møder derfor BBE når vi taler kunstgræsprojekter, renovering af haller, tilbygninger af alle hånde, 

forskønnelse af udearealer, FGV-kontrakthåndtering og mange andre små og store sager.  

BBE kan jo ikke mestre alle projekttyper eller detailhåndtering i detaljen. Måske er det netop problemet, 

at det er det, de gerne vil. Hvad ved jeg...? Udstrålingen af momentvis inerti er bare tit til at få øje på.  

Nå, men nu hvor Kultur & Fritidsafdelingen direktørmæssigt er lagt ind under By og Miljøområdet, har 

vi jo rig mulighed for at arbejde med begge forvaltninger under én ansvarlig direktør. Så er det også 

nemmere at adressere dialogen. Og det vil vi gøre med stor flid, intensitet og målrettethed.  

SKOLEAFDELINGEN 

Skolereformen fra 2014 hænger vel i bedste fald i laser. Derfor er det rart at vide, at 

kommunalbestyrelsen helt specifikt ønsker at eleverne skal ha’ 45 minutters bevægelse om dagen på de 

kommunale skoler. Samarbejdet omkring den åbne skole er dog i løbet af 2018 blevet endnu mindre 

(hvis dette er muligt i forhold til sidste år) og Skoleafdelingen lever tydeligvis fint med dette faktum. 

Profilidrætsklassen på Tre Falke skolen er blevet sat i søen, men med en model initieret af 

Skoleafdelingen, som sætter sig mellem flere stole, ganske som beskrevet i beretningen for 2017. FIU vil 

meget gerne være med til at evaluere ordningen efter halvåret 2019, på baggrund af de mange input vi 

har af egen oplevelse og foreningernes oplevelser med medlemmer i ordningen. 

Årets glædelige højdepunkt i samarbejdet med skoleafdelingen var Skolechefens mere positive tilgang 

til at finde løsninger, så byens idrætsfaciliteter udnyttes bedre i dagtimerne. Første step var muligheden 

for, at vi fordelte de tider i Damsøbadet og Flintholm svømmehal, som skoleafdelingen ikke havde 

disponeret. Det har konkret givet Hovedstadens Svømme Klub (HSK) mulighed for at oprette nye hold 

for 65+ seniorer, som allerede er blevet udsolgt.  

Den næste store prøve med Skoleafdelingens positive tilgang kommer her i foråret, hvor det er aftalt, at 

afdelingen skal lægge den samlede booking af ALLE idrætsfaciliteter for samtlige folkeskoler i kommunen 

frem, og dermed give FIU muligheden for at fordele eventuelle ledige tider til foreningsidrætten. 

FIU indledte i 2018 arbejdet med at kunne hjælpe vores idrætsforeninger med at lave et samarbejde 

med skoler, SFO’er og klubber i 2019. FIU søgte og fik penge fra Folkeoplysningsudvalget til at kunne 

understøtte foreningerne økonomisk i sådanne forløb. FIUs rolle bliver i 2019 at formidle kontakter, 

sparre med foreninger og deres instruktører og få en øget erfaring med samarbejdet mellem skoler og 

foreninger, som forhåbentlig vil være til gavn for den brede idrætsdeltagelse blandt børn og unge på 

Frederiksberg nu og i fremtiden. Ved udgangen af 2018 havde 4 foreninger vist særlig interesse for at 

lave forløb med skolerne, dertil har yderligere 5 givet udtryk for at de er interesserede.  
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Igen i år lagde vi med glæde udendørsrammer til De skOLympiske Lege (tidligere Skolernes Idrætsdag) i 

Frederiksberg Idrætspark. En dag fyldt med unger, der griner, hygger sig og går op i 

opgaverne/konkurrencerne med liv og sjæl.  
 

Vi fik hjælp fra nogle af vores foreninger til dagens udfordringer, nemlig fra FIF Atletik og Motion, 

Frederiksberg Sports Stacking Klub, Falcon Basket, KB Tennis, FIF Petanque og Hovedstadens 

Svømmeklub. Man får ekstra mange smilerynker i panden, når man færdes på anlægget sådan en dag. 

Tak til foreningerne for jeres indsats for at gøre dagen værd at huske for eleverne. 

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET, FOU 

Vi har jo fået et nyt udvalg, efter kommunalvalget i 2017 – formand er konservative Helle Sjelle og Helle 

gør det godt, selv om farvandet var relativt ukendt, efter hendes eget udsagn. Fint samarbejde og fin 

styring af udvalgets mange opgaver. God dialog og en vilje til pragmatisme, så længe argumenterne er 

relevante for Frederiksbergs særlige profil.  

Vi har jo gennem de seneste år talt en del om aftenskolernes nedskrevne (og ret mærkværdige) ret til 

som de eneste at udbyde tilskudsberettiget voksengymnastik. Kommunen yder jo normalt ikke støtte til 

voksenidræt, altså til idrætsudøvere over 25 år. Men i en kommunal indskrivning i reglerne for 

aftenskolernes virke på Frederiksberg står der faktisk, at kommunen til voksenaktiviteten gymnastik yder 

tilskud, men altså kun i aftenskoleregi. Spøjst. Og vel ret set konkurrenceforvridende i en eller anden 

grad. 

Nu har vi landet en salomonisk løsning, hvor der er bevilget penge til idrætsområdet, således alle 

foreningsmedlemmer over 65 år udløser et mindre tilskud. Fremover vil medlemsindberetningerne til 

kommunen altså også omfatte en rubrik, der skal angive antallet af +65 medlemmer i foreningerne. 

Vi evaluerer ordningen, når der er gået et år og inden næste bevilling til området skal indregnes i det 

kommunale budget. Tak til politikerne, der forstod det dilemma, der blev skitseret og imødekom den 

indlysende løsning. Godt at I er lydhøre og har den rette mentale spændstighed. 

Medlemstilskudet er en størrelse, alle venter spændt på udmelding om. Beløbet udmøntes via den 

samlede pulje, der afsættes til medlems- og lokaletilskud i det kommunale budget. Puljen er baseret på 

demografisk fremskrivning, sund fornuft og indsigt. Beløbet for 2019 blev fastholdt på 460,00 kroner pr. 

medlem for under 25-årige.  

Lokaletilskuddet forblev på 100% til den andel af foreningens medlemmer, der er under 25 år. 

Det er fint og ønskeligt, at der i udvalget fortsat kan diskuteres principper og præmisser for tildelingen 

af midler til foreningslivet, godkendelse af foreninger, facilitetspolitikker og incitamentsstrukturer, for 

blot at nævne et par områder. Det er den eneste måde, vi kan komme fordomme og fastlåste holdninger 

til livs hos os selv, politikerne og embedsmændene. 

FIU-RELATIONER 

Københavns Boldklub (KB) 

KB Hallen er indviet, med stort ramasjang og kongeligt islæt. Nu mangler der blot lidt bulldozing af 

jordbunkerne på fodboldarealet, så alle arealer igen bliver funktionelle. 
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Tak til Jesper og Willum på kontoret i KB – vi har et rigtigt fint samarbejde i hverdagen og en ligefrem og 

konstruktiv dialog omkring udnyttelsen af fodboldarealerne. 

Heller ingen frokost med formanden for KB i år – han havde nok travlt med at stå på skuldrene af fordums 

KB kæmper, uden hvem Danmark havde været et idrætsligt uland. 😊 Ja, vi kender efterhånden 

retorikken, som Niels Christian Holmstrøm naturligvis også benyttede, da han talte til KB Hallens 

formelle indvielse, op under jul. Jeg har nu heller ikke været helt fremme i skoene på frokostområdet, 

så mon ikke det nye år kan give mere ro og dermed anledning til en bid brød og en snak. 
 

Vi håber, at Nordisk Film er glade for deres nye Venue, som det hedder på nydansk – og mon ikke KB er 

glade for udsigten til at få lidt penge i kassen fra Nordisk Film. Måske der også kan komme lidt idræt på 

dagsordenen i den nye hal, nærmere bestemt i kælderen. Vi ser hvordan det hele udvikler sig. Tillykke 

med hallen og med det flotte arbejde med at skaffe finansieringen til veje, KB. 

Frederiksberg Gartner- og Vejservice, FGV 

FIU har fortsat den administrative styring af FGV-kontrakten (driftsaftale indgået mellem Kultur- og 

Fritidsområdet og By og Miljøområdet, som FGV hører under), men nu også med økonomien vedhæftet. 

FGV løser mange opgaver på de grønne arealer for FIU, og vi kender efterhånden hinanden godt – vi er 

bestemt ikke altid enige om hverken priser eller hastigheden hvormed opgaverne løses. I al 

venskabelighed er jeg sikker på, at lige præcis FGV-kontrakten godt kunne tåle et par uafhængige bud 

udefra – vi kunne formentlig også spare lidt håndører i slipstrømmen af den øvelse. Så med mindre FGV 

kommer med et nyt og stærkt revideret oplæg til det fortsatte samarbejde, ender vi i et udbud. 

Ovennævnte skrev jeg også sidste år – der er her inerti-faktoren kommer ind, men også her FIU igen 

beviser, at vi gerne vil fornuftige løsninger. Derfor har vi endnu ikke mistet tålmodigheden med FGV. 

North Media, Frederiksberg Bladet / Lokalavisen 

Vi ved, at der er blevet foretaget lidt personalemæssige ændringer i avisens ledelse, noget vi har læst os 

til.  

FIU hører ikke fra avisen. Om det er en udeladelsessynd, ved jeg egentlig ikke. Vi har jo rigelig adgang til 

at blive hørt, så at sige, for avisen publicerer gerne ”tygget mad, leveret i en printklar fil”, hvilket vi 

indimellem benytter os af. Men et egentligt samarbejde kan man vel næppe påstå findes. 

De foreninger, der derimod gennem årene har etableret et eller andet forhold til avisen, skal endelig 

blive ved med at holde en tæt kontakt. Involvering af de lokale medier og involvering fra de lokale 

medier, giver adgang til en vigtig platform at kommunikere sine budskaber ud fra. 

Kursustrappen  

Her sidder formanden for FIU i bestyrelsen, vedtaget og udformet i skolens bestyrelsesgrundlag for 

mange år siden. Skolen er et rent kommercielt foretagende, men med en stærk højskolefundering og en 

skarp og kompetent social profil - en spændende platform at arbejde ud fra som bestyrelsesmedlem. 

Økonomien har gennem 2018 været stram, men med et tilfredsstillende årsresultat, alt taget i 

betragtning. I hverdagen har skolen en meget stærk ledelse og dedikeret lærer-/medarbejderstab. 
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Skolen lejer sig ind flere steder på Kong Georgs Vej og med en udlejer ét af stederne, der varsler en 

maksimal tilladelig stigning i huslejen over de kommende år, skal en del af ledelsens og bestyrelsens 

arbejde fremadrettet nok fortsat omhandle en eventuel samling af skolens aktiviteter på én adresse.  

Herudover har vi fokus på hele tiden at kunne levere kurser, undervisning m.v., der primært udspringer 

af de forskellige krav der stilles til kommunerne i henhold til gældende arbejdsmarkeds-lovgivning og i 

en vist omfang sociallovgivningen.  

Efter kommunevalg 2017 kom der en del nye ansigter i bestyrelsen, hvor den konservative Nikolaj Bøgh 

blev formand.  

Jeg kan mærke, at alle nyvalgte har både engagement og holdninger og det, kombineret med en visionær 

og forudseende ledelse, giver grobund for optimisme for skolen. 

Ungdomsskolen 

Sidste års prosa gælder stadig, bortset fra, at skolens souschef Lasse Morell er blevet leder på 

Ungdomsskoleområdet i Vordingborg. Fint at komme ud og stå på egne ben. Tak for en kæmpe indsats, 

Lasse – dedikeret og altid med et smil i øjet.  

Og så har FIU indgået et samarbejde med skolen om formel etablering af en E-sportsforening, med 

baggrund i de e-sportsbrugere, der i forvejen var på skolen. Vi samarbejder med Tom. Dynamisk mand, 

med et kæmpe overskud til ”rødderne”. Den forening og vores samarbejde skal nok blive en kæmpe 

succes. 

Nå, men her prosaen: ”Også her sidder formanden for FIU i bestyrelsen, i formandsstolen, ganske enkelt. 

Vores deltagelse er vedtaget og udformet i skolens bestyrelsesgrundlag for mange år siden. Skolen er et 

rent kommunalt foretagende, den eneste af sin slags i kommunen, og her er opgaven som 

bestyrelsesmedlem at sikre, at skolen kan levere det rigtige produkt til kommunens unge.  

De seneste par år har Ungdomsskolen overtaget koordinering af udbuddet af valgfag for alle de 

kommunale skoler. Fin udnyttelse af en del af dagtimerne, hvor den primære Ungdomsskoledrift jo 

ligger senere på dagen. Valgfag bliver så endnu engang udsat for ændringer i den organisatoriske 

tilrettelæggelse, så lad os se hvordan skolen passer ind i den nye strategi. 

Skolen har en stærk og omstillingsparat ledelse, engagerede medarbejdere, et meget højt 

aktivitetsniveau, et meget bredt udbud af lærings- og oplevelsesmuligheder, brugt flittigt af kommunens 

unge, hvad enten de lærer japansk, har ekstra matematik, dyrker en af mange former for selvforsvar 

eller kampsport for piger, er på hike and bike i skoven, lærer kajaksportens ædle kunst på Amager Strand, 

cykler til Paris a la Team Rynkeby eller fyrer den af med guitar og trommer i øvelokalerne på skolen. Man 

kan kun blive glad af at færdes på skolen og mærke entusiasmen og foretagsomheden.  

Ungdomsskolen er en virkeligt velfungerende skole, fordi både ledere og medarbejdere er passionerede 

og fordi de hele tiden har fingeren på pulsen omkring de unge og hvad der rører sig. Herved kan udbud 

og efterspørgsel nemt finde hinanden. Jeg vil som formand gøre mit yderste for, sammen med 

bestyrelsen, at passe på skolen som institution og promovere dens kompetencer ud til alle relevante 

beslutningstagere.” 
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Slotskredsgruppen 

Her er FIU indbudt til at være en del af den uformelle kommunale tænketank, som gruppen udgør – og 

vi deltager med stor entusiasme, når relevante emner for idrætten, hvor perifere disse end måtte være, 

er på dagsordenen. Medlemmerne/deltagerne er i øvrigt hentet ind fra kommunens handels- og 

erhvervsliv, fra servicefag, teatre, museer og interesseorganisationer og krydret med politikere, 

embedsmænd og inviterede gæster, fra gang til gang. Mødekadencen er sat ned fra to møder om året 

til ét møde hver niende måned. Relevant forum at dyrke netværk eller pleje det bestående, samtidig 

med at blive en smule klogere og være med til at præge byudviklingen. 

I Slotskredsens oprindelige ”Frederiksbergfortælling om byen i byen” står der, ”at Frederiksberg er byen 

med parker, pladser, og klassisk og moderne byggeri opført med respekt for kvalitet, æstetik og 

holdbarhed.” Men det skal jo ikke forhindre os der bor og arbejder i byen i at tænke ud af boksen, så vi 

får kombineret det gamle Frederiksberg med en sund byudvikling på ethvert tænkeligt område. 

5. Inden fort murene 

FIUS ADMINISTRATION 
Her rammer vi ned i en smeltedigel af idrætsformidling, administration, regnskaber, IT, SoMe og 

udvikling af både organisation og idrætstiltag i stor stil. Her rammer vi også ned på et område, hvor der 

de senere år er blevet en langt større arbejdsbyrde end tidligere. FIU har ganske enkelt flere jern i ilden, 

disse år, blandt andet at kvalificere de mange spørgsmål og forslag, der stilles fra de stående udvalg, 

altså Bestyrelsen (BE), Idrætsudvalget (IU) og Økonomiudvalget (ØU).  
 

Vi har i løbet af året sagt farvel til Flemming Brøndsholm, oprindeligt ansat som halinspektør i 

Frederiksberghallerne, senere teknisk ansvarlig i FIU. Tak til Flemming for indsatsen i årene der er gået. 
 

På administrationen sidder der derfor følgende medarbejdere i øjeblikket: 
 

Karina som er idrætskonsulent. Hun afløste Mia, da hun gik på barsel. Idrætskonsulent, er virkelig et 

blæksprutte-arbejde, kan jeg godt skrive under på – det kan Karina også. 
 

Hanne bruger stadig kugleramme til at styre FIUs økonomi, men resultatet ser altid overraskende korrekt 

ud, når hun som bogholder fremlægger sine tal. 
 

Dorthe er fortsat den administrative i nogen sammenhænge, den kreative kommunikations- og SoMe 

medarbejder i andre sammenhænge og helt sikkert ansvarlig for hjemmesiden. 
 

Vibeke er midlertidigt ansat, frem til 1. juni – hun sørger for, at mange af de daglige administrative 

opgaver bliver løst og at booking og aflysninger koordineres. 
 

Studentermedhjælp nu og da, alt efter hvor komplekse dataudtræks- og statistikopgaver vi har på 

bedding, i forbindelse med bl.a. diverse brugerundersøgelser. 
 

Søren er direktør for FIU og forsøger at holde styr på alt vores samliv med forskellige 

samarbejdspartnere, eksterne såvel som foreningerne.  
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Herudover er Søren bindeled til FIUs udvalg på mange fronter. Han klarer sine forpligtelser til UG+, kort 

og godt og han er sit ansvar bevidst i forhold til en dedikeret orientering og sparring med undertegnede. 

Her taler vi helt konkret opgaver og holdninger i forhold til FIUs daglige drift ud i alle relevante hjørner. 

Jeg sætter stor pris på dialogen og samarbejdet. 
 

Generelt set har FIUs administration og idrætsanlæggene fortsat et højt og varieret aktivitetsniveau – at 

dette sker med succes, kan alene tilskrives et fleksibelt og dedikeret personale.  

Mange tak til medarbejdere på vores efterhånden mange idrætsanlæg – tak for jeres overordnede 

positive tilgang til alle de udfordringer I bliver stillet overfor og tak for jeres indsats, i stort og småt, alle 

sammen. 

FIUS UDVALG 

Vi ved godt, at der i foreningerne kommer flere og flere lønnede medarbejdere. Både fordi den basale 

administration er voksende og fordi ambitionerne for de enkelte idrætter og foreninger generelt stiger 

og derfor kræver nøje planlægning og pasning i hverdagen – timing og forventningsafstemning er vigtige 

elementer overfor medlemmerne, trænere og ledere.  

Langt det meste arbejde i FIU er dog fortsat baseret på frivillighed i en eller anden form. Under hvert 

enkelt udvalg repeteres her hvordan udvalget er opbygget – unødig viden for de garvede læsere, og 

nødvendig, basal viden for de nye og nysgerrige læsere. 

Bestyrelsen (BE) 

Består af syv medlemmer inkl. suppleanten, som i øvrigt deltager i alle bestyrelsesmøder. Fire af 

medlemmerne vælges af repræsentantskabet, de øvrige tre medlemmer er formændene for 

henholdsvis økonomiudvalget ØU og idrætsudvalget IU samt bestyrelsesformanden. De vælges direkte 

som formænd for deres respektive udvalg af repræsentantskabet og er fødte medlemmer af 

bestyrelsen.  

Vi prøver naturligvis at udnytte tiden på bestyrelsesmøderne effektivt. Vi har sat en ramme for den type 

debat vi mener er relevant i vores kreds. Vi kan så ikke altid efterleve de gode principper og så tager 

debatten nogle gevaldige afstikkere. Herudover leveres gode og informative input fra direktøren, som 

også i dette forum leverer en dedikeret indsats. 

Vi bruger gerne tid på at tale udvikling, både i forhold til service overfor foreningerne og i forhold til 

idrætsanlæggene. Vi fastslår gerne principper, når nye udfordringer eller uforudsete opgaver dukker op, 

således vores direktør er klædt ordentligt på, når han er i byen og forhandle eller skal rede kastanjerne 

ud af ilden, når vores egen eller vores samarbejdspartneres forudseenhed har svigtet.  

Er vores egne kompetencer ikke nok, lærer vi gerne af andre. Vi deltager gerne i relevante og 

stimulerende møde-, seminar- og konference sammenhænge, i såvel kommunalt som andre arrangørers 

regi. Kald det erfagrupper, årsmøder, workshops, gå-hjem-møder, formiddagsfora eller weekendkurser 

– vi prøver at være der, hvor relevansen er størst for FIU.  



FIU - formandsberetning 2018 

 

side 22 af 47 

 

Økonomiudvalget (ØU) 

Består af fire medlemmer. Formanden og to medlemmer vælges direkte på repræsentantskabsmødet, 

mens et medlem udpeges af FIUs bestyrelse. Såvel direktør som bogholder indgår også i udvalget.  

Mødefrekvensen er ca. fire gange årligt. Udvalget er defineret som et ”stående udvalg”, altså et 

permanent udvalg. 

Udvalget – og dermed de facto FIUs økonomi – er stramt styret og kontrolleret af udvalgets formand, 

mens udvalget naturligvis levner rum for mere end blot at kigge på budgetter og regnskab.  

Udvalget kigger også på relevans og prioritering af opgaver og investeringer, når mængden af ønsker 

overstiger de pekuniære (endnu et fantastisk ord) realiteter i FIUs pengekasse. Og så har vi i år talt om 

at kigge på mulighederne for at indføre et yderligere regnskab, nemlig et ikke-økonomisk, altså et 

regnskab, der afspejler de bløde værdier i organisationen, fx et socialt regnskab og et miljø-, facilitets- 

og brandingregnskab. Blot arbejdstitler, så meget kan nå at ændre sig. 

Udvalget har et stadigt fokus på styring og løbende reduktion af energiomkostningerne. Endelig 

beskæftiger udvalget sig løbende med FIU-relevant lovgivning på udbuds-, tilbuds- og 

regnskabsområdet. 

Vi når rigtigt langt for vores penge, både til maling, maskiner, IT og energioptimering.  Lad mig give et 

par eksempler på de prioriteringer, vi i udvalget har foretaget, uden at gå ØU-formanden for meget i 

bedene, i forhold til det kommende repræsentantskabsmøde. 

 Rottesikring for kr. 28.500 gravet ned langs Opvisningshallen 

 Nyt Brandalarmeringsanlæg (ABA), kr. 93,125 i Mariendalshallen 

 Puzzle-måtter til Frederiksberg Aikido Klub, kr. 28.800 i Bülowsvejhallen 

 Udskiftning af defekt tagventil fra emfang i køkkenet, kr. 33.000 i Hermeshallen 

 Rottesikring af terrasseområdet og kloakgennemgang kr. 66.500 i Frederiksberghallerne 

 8 stk. basket plader og kurve på Nandrupsvej, i alt kr. 18.500  

 2 stk. brandsikrede affaldsbokse i Kedelhallen til kr. 17.000 

Idrætsudvalget (IU) 

Fire medlemmer og formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet. Mødefrekvensen er ca. 

seks gange årligt og udvalget er defineret som et ”stående udvalg”, altså et permanent udvalg. 

Vi skal i år vælge ny formand for IU, i utide. Bodil, nuværende formand, har siden efteråret 2018 været 

sygemeldt med et kompliceret tilfælde af stress. Hun er nu så småt tilbage på arbejdspladsen, men har 

selv opfordret til, at der vælges en ny formand for udvalget. Vi har talt med Bodil om og under forløbet 

og vi byder gerne Bodil velkommen på en anden plads i FIU, når hun er klar. Tak for en kæmpe, kæmpe 

og kvalificeret indsats til nu, Bodil. Vi glæder os til at se dig ”under fanerne” igen, på et tidspunkt. 

Udvalget har altid fokus på udnyttelsen af vores samlede idrætsarealer, blandt andet gennem løbende 

optællinger, i hver enkelt hal- eller græstime i løbet af en given uge. Denne optælling af brugere 

foretages af hallernes personale, time for time, hver dag, én uge om måneden. De indsamlede data 

indgår som arbejdsredskab i fordelinger og facilitetsdiskussioner med kommunen og foreningerne. 
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IU fordeler trænings- og kamptider til idrætten, dels baseret på en række idrætsnøgler, defineret af de 

enkelte idrætsgrene, dels på en konkret vurdering, hvor der ikke findes idrætsnøgler. IU er definitivt 

ansvarlig for træningstimefordelingen og den efterfølgende facilitetsudnyttelse, både indendørs og 

udendørs. IU arbejder derfor med at sikre gennemskuelige og logiske fordelingsnøgler og ditto fordeling. 

Transparente nøgler, transparent fordeling og en konsekvent tilbagemelding fra foreningerne om 

udnyttelse (eller mangel på samme) af den tildelte tid, er målet. 

Udvalget og idrætskonsulenten arbejder tæt sammen. Specielt er formanden for udvalget en 

daglig/ugentlig sparringspartner for idrætskonsulenten, både i perioden omkring den årlige fordeling, 

men også i forhold til forespørgsler fra foreninger og andre og i forhold til eventuelle tvister. 

Det er IU, der udstikker de overordnede retningslinjer og afgør eventuelle tvister. Tvisterne bliver afgjort 

med baggrund i de regler foreningerne selv har vedtaget og som danner hele grundlaget for at kunne 

fordele faciliteterne på en rimelig og anstændig måde overfor de enkelte idrætter.  

Er der intet forudgående sammenlignings- eller kutymegrundlag, er det IU’s opgave at definere de nye 

principper, der senere kan danne grundlag for fordeling eller afgørelse i fremtidige tvister. 

Fagidrætsudvalgene (FAU) 

Har vi mere end én klub, der dyrker samme type idrætsgren, etableres der et fagudvalg. Udvalget 

konstituerer sig med en formand valgt mellem de medlemmer, som er udpeget til udvalget af hver enkelt 

klub, der dyrker idrætten. FAU har direkte kontakt til IU med ønsker og forslag. 

FAU repræsenterer altså én idrætsgren, men flere foreninger. Det er derfor udvalgets opgave at sikre, 

at idrætsgrenen overordnet set har samme vilkår på de anlæg hvor idrætsgrenen dyrkes. De skal også 

sikre, at renoverede eller nye faciliteter hvor idrætsgrenen er tænkt som en del af hverdagen, lever op 

til kravene for idrætten, så idrætten kan forankres naturligt i faciliteten. 
 

Ikke mindst er det FAU’s opgave at sikre, at alle relevante input, ønsker og nytænkende ideer fra 

udvalgets medlemsforeninger bliver kommunikeret relevant, altså til halinspektøren på idrætsanlægget 

eller til IU. 
 

Brugergrupperne (BGR) 

Skulle nogen være i tvivl, så eksisterer der naturligvis en brugergruppe for hvert FIU-ejet eller 

administreret idrætsanlæg. Hver enkelt forening, der benytter anlægget, er sikret en repræsentant i 

BGR. Formanden vælges fra egen midte, så at sige, og indkalder sammen med den respektive  

halinspektøren til møde, mindst to gange om året. 

FIU ønsker fortsat, at BGR inddrages endnu tættere i hverdagens spørgsmål, og det er derfor vigtigt med 

kompetente og dynamiske formænd og medlemmer i BGR, der er engagerede, der rapporterer tilbage 

til deres foreninger og har kompetence til at træffe beslutninger på egen hånd til møderne. 

 

IDRÆTSANLÆGGENE 
Årsberetningerne for de enkelte idrætsanlæg skal have deres egen form og deres eget liv. Vi skal nok 

give lyd til jer, når beretningerne er klar til at blive hentet/downloadet/omdelt.  
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Produktet skulle gerne være beretninger om dagligdagen, om personalet, brugerne, aktiviteterne 

gennem året og hverdagstankerne for de enkelte anlæg – og ikke mindst tanker om fremtiden. Alt 

sammen baseret på brugernes input, ideer og ønsker samt personalets observationer. 

Jeg vil derfor skrive mindst muligt om anlæggene, men naturligt overlade kommunikationen til 

omverdenen til halinspektørerne selv. Så derfor blot lidt uforpligtende, men karakteristiske fotos og et 

par beskrivende ord om anlæggene, lige som de sidste par år. 

 

FREDERIKSBERGHALLERNE/JENS JESSENS VEJ 

Den største af vores faciliteter, med 4 idrætshaller, styrketræningslokaler for både voksne og voksne in 

spe, 5 kunstgræsbaner, fem minibaner med kunstgræs og seks græsbaner der lige nu er gravet op og på 

vej til at blive konverteret til kunstgræs, med et skybrudsbassin nedenunder. FIU ejer hallerne og 

matriklen de ligger på, kommunen ejer jorden under det grønne areal. 

Vi kigger konstant på mulighederne for at udvide halkapaciteten og kapaciteten for sociale 

rum/kontorer/mødefaciliteter på området – efterspørgslen er der. Udfordringen er blot, at skal der 

bygges flere rum eller mere hal, skal vi bygge under jorden eller i anden sals højde. Men det afholder 

os ikke fra at udfordre både arkitekter, ingeniører og os selv. 

 
Foto: Frederiksberghallerne, indgang til hal 4/opvisningshallen 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Foto: Jens Jessens Vej/Frederiksberghallerne - Kunstgræsbane 4+5 set fra terrassen, med græsbanerne til højre 
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DAMSØBADET/FREDERIKSBERG IDRÆTSPARK OG TRE FALKE HALLEN 

Fint fungerende svømmehal, renoveres i løbet af 2019. Fint fungerende skolehal, én af de store af 

slagsen (Tre Falke Hallen), som jeg har vedhæftet et par billeder af, sammen med en enkelt af de 

aktiviteter vi måske ikke så tit kommer rundt om. Fint fungerende stadion og samlings-/aktivitetshus. 

 

Foto: Et kig indenfor i Tre Falke Hallen 

 

Foto: Indgang fra bagsiden af hallen, set fra Kastegården 
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Foto: Kørestolsrugby fra Tre Falke Hallen 

I tillæg til svømmehallen er der styrketræning og klublokaler, mødelokaler og et lille cafeteriaudsalg. På 

stadion en atletik løbebane, træningskunstgræs og kastegård samt kunstgræs-opvisningsbane.  

til fodbolden., med kaffe, kage, sodavand og lidt slik. For enden af stadionbanen ligger vores lille, men 

ustyrligt hyggelige petanque anlæg, med rigtig gode baner, et lille klubhus og med ret til egen toiletvogn. 

Herudover to beachvolleybaner og atletikkens kastegård bag Tre Falke Hallen. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Foto: Damsøbadet, svømmeområdet 
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NANDRUPSVEJ 
Et fantastisk anlæg, beliggende mellem høje boligblokke, i tæt bebyggelse.  

Her er naturligvis lagt kunstgræs på, for udnyttelsesgraden af anlægget er ganske enkelt enorm. Både 
fodbold og rugby spiller her, og rugby har for mange år siden fået et klubhus opført af kommunen på 
området – dette deles nu med fodboldspillerne, ligesom omklædningsrummene.  

I 2019 indleder vi arbejdet med en helhedsplan for området, på baggrund af brugernes ønsker og ideer 
og de muligheder anlægget kan frembyde ved lidt nytænkning. 

 

Foto: Nandrupsvej Idrætsanlæg, med Rygbyklubhuset i baggrunden 

BÜLOWSVEJHALLEN 

Kommunalt ejet anlæg, indeholdende en stor og meget funktionel hal på 1.300 m2, et mindre lokale 

som bruges til blandt andet ballettræning og kampsport, styrketræningslokale samt sociale lokaler på 

førstesalen.  

 

                           .  

Foto: Bülowsvejhallen facade og caféområde 
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Vi taler i øvrigt næsten altid idræt, men se på fotoet – den type aktivitet har vi også på vores idrætsanlæg på Bülowsvej: 

 

 

KEDELHALLEN 

 
Foto: Kedelhallens indgang og transportområde til haller og skydebaner 
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Kedelhallen, en meget smuk bygning, det gamle dampvarmeværk på Nyelandsvej. Nænsomt 

restaureret/istandsat ved årtusindeskiftet. En stor og en mindre hal, et lokale på første sal, der kan 

bruges både til yoga og til generalforsamlinger i ejerforeningen, et decideret mødelokale på første sal 

og i kælderen har vi skydebaner og flere skytteklubber. Hallens cafeteria, og lokalet omkring det, 

indbyder til socialt samvær, både før og efter idrætsaktiviteterne, som kan være både volley, 

børnefodbold, dans og bueskydning. Alt smagfuldt indrettet og med ny kunstudstilling hver måned, 

primært i malerigenren. 

MARIENDALSHALLEN 

Hallen her er en klassisk stålpladehal og derudover halvt gravet ned. Det har gennem årene kostet FIU 

en formue at få hallen ført up to date, med nyt tag, nye vinduer, korrekt belysning, nye energiløsninger 

og mange, mange andre opdateringer. Bygningen rummer to haller i stueplan, én med grønt 

badmintongulv og 6 baner, én med 4 badmintonbaner, men almindeligt gulv med flere streger end blot 

badmintons. I kælderen er der ét stort rum, p.t. bordtennislokale. P 

å første sal er der en spejlsal, hvor der blandt andet dyrkes kampsport, der er sociale rum/klublokaler 

og et stort møde- og festlokale med tilhørende køkkenfaciliteter.  

 
Foto: Bordtenniskælderen i Mariendalshallen 

Hallens brugere er mange – helt lig de andre anlæg, som FIU ejer eller administrerer for kommunen. 

Altid god stemning, lille cafe-udsalg, med plads til kaffe, vand eller øl og en snak.  

Godt for det sociale netværk, for både de øvede, motionisterne og +60 seniorerne. 
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I løbet af foråret er udearealerne omkring hallen blevet opgraderet via kommunale midler til Kvarters 

løft i Nordre Fasanvejs området – alternativt, men grønt og yderst tillokkende på ikke mindst de mange 

børn der er i områdets børnehaver og meget pænere end for- og bagside var før. 

 

 
Foto: Renoveret bagside mod Dr. Olgas Vej                                            Foto:  Renoveret forside mod Mariendalsvej      

 
Foto: Ny belægning på p-pladsen                                                              Foto: Indvielse i april 

                                                                                                           
HERMESHALLEN 

 

Foto: Hal 2 og hal 3, som de bliver kaldt i daglig tale 
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Vi har fået en god, fast brugerskare på anlægget – den bagerste hal er dedikeret til primært basket og 

fægtning, gymnastikhallen til – surprise, gymnastik og den forreste (den oprindelige) hal bruges af 

skoleskolerne i dagtimerne og til udlejning resten af tiden.  

Udlejningen af den gamle hal (hal 1) er stort uændret fra dengang Gymnastik- og Svømmeforeningen 
Hermes ejede hallen og en nødvendighed for at økonomien hænger sammen – men mindre kommunen 
en dag vil levere det ekstra tilskud der skal til, for at opveje lejeindtægterne. 

 Vi har fået sat støjdæmpende batch op i den bagerste hal, til glæde for naboerne. Skal hallen være til 

idrætslig brug ud over et par år mere, skal der ofres +15 mio. kroner på en grundlæggende renovering, 

inkl. isolering, både varme og lyd. 

Kommunen ejer og FIU administrerer – vi har en ordning med egen brugeradgang, via nøglebriksystem. 

Vi taler naturligvis med kommunen om både renoverings- og udlejningsscenarierne. 

6. Facit for året 

INTERNE FOKUSOMRÅDER 

Intern kommunikation  

Intet ændret i forhold til de sidste mange år. Sikkerhedsorganisation og Samarbejdsudvalg (SU) er fortsat 

velfungerende og deres kompetencer veldefinerede.  

Vi har igen år haft besøg af arbejdstilsynet og fik en anmærkningsfri rapport – tak til de ansvarlige 

medarbejdere på de enkelte anlæg. 

Der afholdes månedlige ledermøder, ligesom der afholdes møder i SU og sikkerhedsorganisationen efter 

behov. Og så håber jeg da fortsat, at idrætsanlæggenes ledere ind i mellem mødes med både hinanden 

og andre til en kop kaffe og gensidig inspiration. 

Interne arbejdsgange  

Vi udvikler nye retningslinjer, retter bestående når det viser sig at være nødvendigt, lærer af fejl og bliver 

inspireret af nye medarbejdere. I år har vi kigget på fx Tilbudsloven i forhold til større FIU-arbejder, vi 

har naturligt set på persondataforordningen og vi ser lige nu på forskellige rapporteringsmuligheder i 

forhold til udnyttelse af tildelte træningstimer. 

Foreningstilbud  

o Kursusaktivitet 

 Ingen udbudte kurser – aktiviteten har således alene været af intern karakter, nemlig 

lederuddannelse af vores halinspektører samt uddannelse for Miljørepræsentanter. 

o Forenings- og idrætsundersøgelser 

 Løbende optællinger af aktivitet på de grønne baner og i vores indendørs faciliteter.  

 I foråret 2018 sendte vi spørgeskemaer ud til foreningerne, både vores sædvanlige 

tilfredshedsundersøgelse og trænerundersøgelse. Data er desværre først lige nu 

færdiganalyseret og resultaterne sendes ud i løbet af foråret.  
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o Formandsmøder (ny rekord med 35 foreninger og 60 tilmeldte deltagere - tak for lyst og engagement til alle) 

 I december måned afholdt vi formandsmøde med følgende dagsorden:  

 Information om FIUs og Frederiksberg Kommunes aktuelle plan for 

forbedring/udbygning af idrætsfaciliteter på Frederiksberg  

 Information om partnerskabet mellem Frederiksberg Kommune og DIF/DGI om 

Bevæg dig for livet  

 Nyt fra idrætskonsulenten  

 Bordet rundt  

o Velkomstaften til nye klubber/foreningsaktive 

 Vi holdt separate møder med foreninger, der var på vej til at blive optaget i FIU og nye 

foreninger der allerede var optaget, løbende over året.  

 FIU repræsenterer idrætten på Frederiksberg Kommunes faste årlige møder for 

henholdsvis nye borgere og nye udenlandske studerende og forskere, som afholdes på 

Rådhuset. 
 

o Dialogmøder med udvalg, foreninger eller samarbejdspartnere: 

 Bestyrelsens dialogmøde med K&F-udvalget løb af stablen den 22. august. 

Økonomistyring  

Dette afsnit kan ikke formuleres anderledes end tidligere – ordene repræsenterer faktum, og som jeg 

tidligere har sagt, så gider FIU ikke ligge under for Janteloven. Vi er nemlig ret gode til det her med 

økonomi og vi har et godt og opmærksomt samarbejde på tværs i FIU. 

FIU budgetterer med et mindre overskud hvert år, som godskrives vores egenkapitalkonto, således vi 

uproblematisk kan imødegå eventuelt uforudsete udgifter. Skulle vi et år bruge af egenkapitalen i 

væsentlig grad, vil vi prioritere hurtigst muligt at genskabe kapitalen. Vi har en årlig revision, hvor vi 

topper i vurderingen af både effektivitet og sparsommelighed, et par af de parametre vi revideres efter, 

da vi som organisation modtager betydelige kommunale tilskudsmidler. Vi har respekt for både 

offentlige midler og egen indtjening, skriver revisorselskabet og vores økonomistyring og 

kapitalanvendelse er til UG.  

Vi konkluderer, at idrætten i FIU-regi drives ud fra et levedygtigt koncept, med en stor seriøsitet og 

respekt for de offentlige midler, der tilføres idrætten hvert år. Vi har løbende tilpasset organisationens 

samlede drift og nødvendigheden af tilførte kommunale midler har altid kunne dokumenteres, krone 

for krone, blandt andet via en transparent og detaljeret driftsoverenskomst. FIU har tillige evnet at 

absorbere både nye foreninger, nye idrætter og markant flere medlemmer over den seneste 10-års 

periode, helt uden økonomisk kompensation af Frederiksberg Kommune. 

Langsigtet planlægning af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver  

Vedligeholdelsesopgaverne beskrives og beløbssættes løbende af vores halinspektører og budgetteres 

internt 12-18 måneder frem, således de enkelte ansvarlige på anlæggene og administrationen hele tiden 

kender de økonomiske driftskrav. Formen har været på plads i flere år og er velfungerende, både som 

arbejdsredskab i hverdagen for de enkelte halinspektører og centerledere, men også som orienterings- 

og prioriteringsredskab til ØU og BE. 
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Den langsigtede planlægning af anlægsopgaverne ligger i faste rammer, hvor alle ønsker og forslag fra 

BE, IU, FAU eller foreningerne løbende prioriteres. En del af ønskerne kan vi håndtere i egen økonomi. 

Resten kommunikerer vi efterfølgende tidligt og udførligt til de ansvarlige politikere og til de 

embedsmænd, der skal tage ønskerne med i oplæggene til budgetforhandlingerne i 

kommunalbestyrelsen. Prioriteringerne skal selvfølgelig løbende kunne ændres/opdateres. IU, ØU og 

BRG bliver orienteret ved væsentlige ændringer eller opdateringer, af allerede vedtagne projekter. 

Lige nu har vi på denne måde prioriteret økonomi i 2019 til blandt andet: 

 Sidste etape af udvidelse af elektronisk adgangskontrol (ADK) i Opvisningshallen, kr. 70.000 

 I Frederiksberghallerne er der renovering af kloaksystemet kr. til 100.000 samt etablering af 

kortbaner til håndbold i hal 1 og 2, kr. 75.000 

 Udarbejdelse af helhedsplan for udvikling af Nandrupsvej idrætsanlæg, kr. 75.000 

 Udskiftning af stolper samt nyt hegn omkring Beachvolley banerne, i alt kr. 100.000 i 

Frederiksberg Idrætspark 

 Udrulning af opdateret visuel identitet for FIU, med fx udskiftning/opdatering af skilte m.m., kr. 

100.000 

For både vedligehold og anlæg gælder det naturligvis, at skulle der opstå en opportun mulighed, eller 

bydende nødvendighed, for at gennemføre et projekt, må oprindelige prioriteringer ikke stå i vejen. Bl.a. 

derfor har vi i FIU prioriteret den størrelse egenkapital, som vi gennem flere år har haft og i øvrigt 

prioriteret genskabt, når vi har brugt af den. 

Digital udvikling og implementering  

I forhold til mine bemærkninger sidste år, så er det bookingsystem nu fundet og er ved at blive 

implementeret. Også den nye hjemmeside er udviklet og vil blive præsenteret i marts 2019 – her 

kommer vi blandt andet med et nyt tiltag, nemlig en blog hvor FIUs formand kan kommentere alt mellem 

himmel og jord, så længe det har relevans i forhold det samlede idrætsbillede, lokalt eller nationalt. 

Jeg håber, at de forskellige Facebook-profiler på hvert af vores anlæg er aktive og dynamiske – er de ikke 

det, så er I som foreninger meget velkomne til at komme input til den fortsatte drift og udvikling af FB-

siderne. 

Der hænder også elektroniske infoskærme i alle vores haller.  

Vi havde ellers lagt sidste hånd på en strategi for vores anvendelse af vores infoskærme på anlæggene, 

herunder en prioritering af servicemeddelelser fra anlægget og klubberne, materiale af mere alment 

oplysende karakter, samt et lille hjørne til lødige reklamer, der kan kaste lidt penge af sig til hvert enkelt 

anlæg. Strategien indebar også en opdatering med det sidste nye software, fra vores nuværende 

leverandør. Men hånden på hjertet, så har de enkelte anlæg ikke evnet at løfte opgaven med at 

revitalisere indholdet og inddrage foreningerne fuldt ud, trods strategien. 

Nu implementerer vi softwaren fra leverandøren og giver den decentrale løsning 3 måneder til at 

fungere, inklusive at inddrage foreningerne på de enkelte anlæg og præsentere mulighederne for dem, 

for at de fast får mulighed for at bruge infotavlerne. Konsekvensen ved fortsat inaktivitet vil jeg helst 

ikke komme ind på her. 
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IDRÆTSPOLITISKE TANKER 

FIU har en længe haft en veldefineret idrætspolitisk tilgang, vi har en veldefineret idrætsvision og vi 

praktiserer et åbent og tillidsfuldt samarbejde med alle de politikere, der vil idrætten det godt og som 

ved, at kommunens borgere ønsker at have et bredt udvalg af muligheder, når de vil være aktive – det 

brede udvalg som idrætten på Frederiksberg med rette kan være stolte af at kunne levere. 

FIUs tilgang til idrætspolitikken bliver fortsat defineret ud fra de strømninger, ønsker, krav og ideer, der 

tilflyder FIU via foreninger og brugere, udvalg, brugergrupper, halinspektører, centerledere og ansatte. 

Et selvfølgeligt faktum er herudover, at udefra kommende påvirkninger i fx offentlig lovgivning, 

regeringens finanspolitik eller nationale strømninger, naturligt påvirker de prioriteringer FIU må og skal 

foretage. 

Den idrætspolitiske hverdag, hvis man da kan tale isoleret om sådan én, er indlysende en balance. Dels 

at tale om og afstikke de brede rammer for foreningernes muligheder og virke, dels at forhandle helt 

specifikke projekter af en vis volumen, med kommunen og andre eksterne leverandører. Det er altså at 

medvirke til indgåelse af en ”Bevæg dig for Livet” aftale og det er at markere vigtigheden af, at 

kommunen åbner svømmehallen en halv time tidligere hver onsdag, til glæde for elitesvømningen. 

Idrætspolitik er pågående debat og opgaveløsning på de indre linjer, samtidig med at FIU promoverer 

både vores foreninger, gode ideer og opsamlede erfaringer overfor omverdenen.  

SpotOn er en Frederiksberg baseret medievirksomhed, som formidler lokalt stof af enhver art. 

FIU har løbende haft en fin dialog med SpotOn omkring fremtidig promovering af vores 

idrætsforeninger, via SoMe platformene. Vi forhandlede en god pris, som et tilbud så både vi og SpotOn 

kunne drage nytte af den læringsproces der ligger i producere denne type forenings-branding. 

På forsøgsbasis har SpotOn optaget og produceret video- og streaming indslag om Frederiksberg Senior 

Motion, Frederiksberg Ju-jutsu, Sportskollektivet samt FKIF Badminton, som SpotOn indledningsvis har 

uploadet via de sociale medier, i versioner med forskellig længde.  

Foreningerne har naturligvis også fået indslagene til eget brug, ligesom FIU har brugt dem til visning på 

vores sociale medier og på formandsmødet.  

Indslagene kan ses i klippet version på: 

https://www.facebook.com/pg/SpotOnFrederiksberg/videos/?ref=page_internal 

Alle omkostninger er finansieret af FIU via den pulje som er sat af til at realisere vores idrætsvision. 

I samme boldgade, nemlig promovering af vores foreninger, er det måske ikke FIUs fortjeneste (alene), 

at Mansoor Siddiqi, formand for Parasport Frederiksberg og tidligere rektor på Falkonergårdens 

Gymnasium blev hædret med et par tunge priser ved DR’s show ”Sport 2017”, i starten af 2018. Måske 

er det heller ikke (alene) vores fortjeneste, at Mansoor, på vegne af sin forening, modtog en af 

Frederiksberg Fondens priser i efteråret 2018 eller som person modtog Frederiksberg Handicappris 

2018. Men vi har bestemt aldrig undladt at gøre opmærksom på det fine samarbejde, vi har haft gennem 

årene med både Mansoor og Kirsten Cornelius og de institutioner, de hver især har været 

repræsentanter for. 

https://www.facebook.com/pg/SpotOnFrederiksberg/videos/?ref=page_internal
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Idrætspolitik er en nøgtern stillingtagen til hvilke rammer vi kan/skal optage nye medlemsforeninger 

indenfor, eller en analyse af hvordan baneudlejning påvirker vores medlemsforeningers muligheder for 

bedst muligt at tilbyde samlede træningspas. 

Idrætspolitik er at sørge for, at alle eksterne aktører, der ønsker at bruge Frederiksberg i en eller 

idrætslig sammenhæng, lex Copenhagen Half og Copenhagen Marathon, fastholdes i at inddrage og 

aktivere de lokale foreninger, så de får en værditilvækst under en eller anden form, i forbindelse med 

arrangementer.  

Og det er fortsat hardcore idrætspolitik at udfordre den kommunale skoleforvaltning til at bruge 

idrætten som en del af den åbne skole eller den understøttende undervisning, selv om de af et godt 

hjerte afskyr tanken om, at andre end de selv kan bidrage professionelt til at drive og stimulere området. 

Så alle gode ideer til facilitetsudnyttelse, facilitetsoptimering, medlemspleje, idrætslige løft og 

forbedringer, uddannelse og andre opgaver, lytter vi til med stor interesse. Kan foreningerne få en bedre 

hverdag og brugerne en bedre oplevelse, via opfyldelse af den slags ønsker, krav og ideer, skal de 

naturligvis prioriteres i den fortsatte idrætspolitiske fokusering og debat. Nogle ting internt i FIU, andre 

ting eksternt. 

Så, som altid: Giv endelig lyd fra jer, kære foreninger. Jeg kan næsten love jer, at ikke alle projekter og 

ønsker vil have lige stor mulighed for at blive opfyldt. Men hvis I slet ikke synliggør jeres ideer og behov, 

bliver ingen af dem nogensinde opfyldt.  

 

IDRÆTSFAGLIGT 
Denne overskrift dækker over de mange opgaver FIU involveres i over et år, primært set med vores 

idrætskonsulent Karinas briller. Overskriften dækker også lidt nedslag i foreningernes idrætslige 

profilering, som den er udtrykt i det lokale mediebillede. 

Idrætskonsulenten – og dermed FIU – dækker og er involveret i en meget bred vifte af aktiviteter, nogle 

som en udløber af vores egne ideer og ambitioner, andre på baggrund af forskellige kommunale 

aktiviteter, hvor idrætten betragtes som en naturlig samarbejdspartner og vidensbank.  

Gennem de senere år har vi også fast haft en studentermedhjælper ansat, dels fordi vi har brug for en 

person med ”statistisk” ballast, dels fordi vi har brug for hjælp til en del enkeltstående opgaver – alt 

sammen levende beskrevet af idrætskonsulenten, som bruger sin fritid på børnene Victor og Herbert og 

på at blive ved med at vinde tenniskampe- og medaljer, både med KB og i KB. 

Opgaver i FIU-regi 2018 

 Halfordeling 2018/2019 (indendørs) 

 Fordeling af idrætstider i Frederiksberg Idrætspark 2019/2020 (udendørs) 

 Fordeling af idrætstider på skolekunstgræsbaner 2019 

 Optimering af udnyttelsen og dermed flere tider til idrætsforeningerne i skolegymnastiksale.  

 Ekstra foreningstider i dagtimerne til blandt andet svømning, gymnastik, badminton à flere aktive 

seniorer 

 Sekretærfunktion for IU 
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 Ugentlig løbende håndtering og opdatering af oversigter over brug af fodboldbaner (3-ugers 

oversigter tilsendes løbende fra fodboldklubberne) 

 Arbejde med generel optimering af udnyttelse af idrætsfaciliteterne i samarbejde med 

halinspektører og centerledere  

 Formandsmøde  

o Afholdt december 2018 med rekordtilmelding, 32 foreninger var repræsenteret.  

 Velkommen til FIU-møde  

o Desværre ikke afholdt som fællesmøde 

o Der er afholdt individuelle møder med nye og potentielt nye FIU-foreninger.  

 Ungdommens Folkemøde 2018 

o FIU var ikke med i den endelige afholdelse i 2018 

 Konferencer mm.  

o Deltagelse i ”Idrættens største udfordringer”, arrangeret af IDAN i Vejen Idrætscenter. 

 Opstart af Frederiksberg Senior Motion. Forening for seniorer (primært 60+) i dagtimerne i 

Frederiksberghallerne. 82 medlemmer indenfor de første 3 måneder. Gymnastik, Dans & 

Bevægelse, Floorball, Boldspil (håndbold, volleyball, fodbold), Yoga. Mål for 2019 er 150 

medlemmer inden sommerferien og 200 medlemmer inden nytår 2019.  

 Andre foreningsaktiviteter, hvoraf de fleste har givet medlemsvækst i pågældende forening: 

o Sportskollektivet – Løb for livet 

o Frederiksberg Bordtennis Klub 60+ i dagtimerne 

o Saga Naturtræning 

o Saga Gåhold 

o FB Tumlingefodbold 

o Idræt i Dagtimerne nyt yogahold. Foreningen har desuden fået ca. 100 nye medlemmer i 

løbet af 2018. Rigtig mange fra det tidligere Pensionistidræt. 

o Badmintonklubberne FKIF, FBK, Drive har udvidet med 60+ i dagtimerne, miniton for de 

yngste samt generelt klubudviklingsforløb i fællesskab.  

 FIF Atletik og Motion: cykelhold, tiltrækning af nye og flere medlemmer på løbehold  

 Falcon Basket, løbehold for forældre 

 4 stk. Spot On Frederiksberg videoer. 
 

Samarbejder med Frederiksberg Kommune: 

 Bevæg dig for livet. Partnerskab mellem DIF, DGI, DGI Storkøbenhavn og Frederiksberg 

Kommune. Det helt overordnede mål er at få 9500 flere borgere til at blive idrætsaktive og at 

idrætsforeningerne (nuværende som nyetablerede) på Frederiksberg har 5000 flere medlemmer 

i 2022.  

 Seniormotionsdag i Lindevangsparken i samarbejde med Sundhedscenteret på Frederiksberg i 

september måned. 100 deltagende seniorer.  

 Royal Run afviklet i maj 2018 på Frederiksberg. I den forbindelse var der fokus på at oprette gå- 

og løbehold både i foreningsregi og i andre typer organisationer.  

 

 SkOLympiske Lege, skoleidrætsdag i Frederiksberg Idrætspark med 750 elever fra alle 6. 

klasserne på Frederiksberg. Flere idrætsforeninger deltog i forbindelse med afvikling af 
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aktiviteter og konkurrencer; FIF Atletik og Motion, Frederiksberg Sport Stacking, Falcon Basket, 

KB Tennis, FIF Petanque, Hovedstadens Svømmeklub. 

 FRBDAGE 2018: Flere foreninger deltog på Familiedagen i Lindevangsparken. FIF Atletik og 

Motion var med til at arrangere Lutherløbet, Frederiksberg Sport Stacking, København Håndbold, 

Frederiksberg Rugby Klub, Frederiksberg ITF Taekwondo Klub. 

 Deltagelse i netværksmøder med en lang række øvrige kultur- og erhvervsinstitutioner på 

Frederiksberg om udvikling af rammerne om FRBDAGE 2019. Primært formidler af kontakter og 

oplysning til foreninger om muligheden for at deltage i festlighederne. I 2019 vil der være øget 

fokus på at få foreninger med om lørdagen, når Peter Bangs Vej lukkes.  

 Velkomstmøder (april + november) på Frederiksberg Rådhus for nye borgere i Frederiksberg 

Kommune 

 Spring for Livet Dagen i Kedelhallen i februar 2019: Idrætsdag for seniorer, hvis koncept kommer 

fra Københavns kommune og nu skal afprøves på Frederiksberg. FIU er med til selve dagen med 

en stand, har deltaget i indledende planlægningsmøder med DGI Storkøbenhavn (som er 

arrangør på vegne af Frederiksberg kommune) og har været i dialog med de foreninger, der har 

meldt sig til.  

 Institutions- og foreningssamarbejde: er med i arbejdet omkring pilotprojekterne på dette 

spændende nye felt, hvor der i 2019 skal planlægges og gennemføres 2 forskellige 

foreningsforløb i hver af 4 forskellige daginstitutioner.  

 Skole- og foreningssamarbejde: FIU indledte i 2018 arbejdet med at kunne hjælpe vores 

idrætsforeninger med at lave samarbejde med skoler, SFO’er og klubber i 2019.  
 

Studentermedhjælperens opgaver i 2018 

Andreas, vores hidtidige studentermedhjælper, stoppede i marts 2018 (som den 3. 

studentermedarbejder på 1½ år), også han fik fast arbejde. Herefter besluttede vi at ansætte en 

midlertidig, men mere fast administrativ medarbejder i form af først Tina, som senere fik nyt, fast 

arbejde og derfor i november blev afløst af Vibeke. 

Tina og Vibeke overtog opgaven med koordinering af fodboldklubbernes indmelding af ugeplaner, samt 

håndteringen af de løbende aktivitetsoptællinger. Tina/Vibeke håndterer også alle referater i FIU-regi, 

og bistår fodboldudvalget med referatskrivning. Vi vil i starten af 2019 tage en studentermedhjælper 

med speciale i statistik ind, til bearbejdning af data fra 2018 bruger- og træner undersøgelsen. 
 

 Administration af fodboldugeplanerne 

 Databehandling og -analyse af aktivitetsoptællinger 

 Referatdistribution og referatskrivning 

 Distribution af materiale til Brugertilfredshedsundersøgelse og modtagelse af data  

 Distribution af materiale til Trænerundersøgelse og modtagelse af data 

Foreningernes meritter 

Her kommer vi så til livets salt, grundsubstansen i FIU, nemlig foreningerne og idrætsudøverne. 

I FIU er vi begunstiget med mange særdeles aktive foreninger. Så både FIU og kommunen trækker i 

mange sammenhænge på foreningernes viden og arbejdskraft, blandt andet fordi mange foreninger 

sprudler af gode ideer og virkelyst på nye og jomfruelige områder. Også i ferieperioderne er der læssevis 
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af tilbud til primært børn og unge, fx camps i svømning, racerunning og basket, fodbold- og 

håndboldskoler og gymnastiktræf.  

Jeg læser hver uge de lokale nyhedsmediers sports- og debatsider med stor fornøjelse, og min bedre 

halvdel klipper med lige så stor fornøjelse alle artikler m.v. ud, der bare har det mindste med idræt at 

gøre. Man er vel begunstiget med en privatsekretær…… 😊 

Det er altid inspirerende, når der optræder nye navne og foreninger i spalterne, men det skal ikke 

spolere glæden ved også at læse om nogle af de foreninger og idrætsudøvere, der får tildelt 

spaltemillimeter hvert år. Medalje- og mesterskabsbilledet ligner en hel del de foregående års.  

KB vinder fortsat en masse tenniskampe, både indendørs og udendørs, i alle aldre, i modvind og 

medvind, nogle gange som hold, nogle gange individuelt. Tennisherrerne kunne i øvrigt kalde sig DM-

mestre indendørs for første gang siden 2015 og i 12 dage i juli holdt KB et samlet ungdoms- og senior 

DM, for første gang i dansk tennishistorie.  

I svømning nærmest ”svømmer” man i muligheder for at vinde ædelt metal. Man kan stille op i både 

KM, SM og DM, de fleste mesterskaber inddelt i årgange. Så hvis man svømmer fra man er 8 år til man 

er 85 (og det gør man, kan vi se), så er muligheden for en enkelt medalje eller to i karrieren, absolut til 

stede. HSK vinder rigtigt, rigtigt mange medaljer, ikke bare svømmerne, men også HSK’s 

vandpoloafdeling. Og naturligvis er det ikke held, men et udtryk for et langsigtet og struktureret 

klubarbejde. 

FIF og Ydun’s medlemmer er fortsat bedst, når de hedder U10, U12, U14 og U16, hvor de dominerer 

både pokalfinalestævnerne øst for Storebælt (FIF) og Yduns ungdom er stærke i græs- og 

strandhåndbold. Nå, ja – Yduns old girls er for resten også ret suveræne i strandhåndbold. 

I seniorrækkerne rykkede Yduns herrer dog flot op i 2. division, mens FIF’s rykkede ned i samme division. 

VLI, KSG og CBS udviser en vis stabilitet, kan jeg læse, og det samme kan man fuldt ud hævde om 

Københavns Håndbold, der hentede DM guld, spillende på FIF’s licens. 

I fodboldens verden vendte FA2000 tilbage til DS, hvor de lige nu topper. De øvrige boldklubber, både 

på dame- og herresiden, holder fortsat Frederiksberg fanen højt og forblev i deres serier. 

VLI’s volleydamer kæmpede hårdt og på marginalerne (Enghave sluttede med samme antal point og 

samme sætscore), nemlig ved at tælle bolde i sæsonen, rykkede de op i 1. division. VLI havde 1.526-

1.194 i boldscore, mens Enghave havde 1.522-1.219. Vli rykkede altså op, fordi de var 29 bolde bedre 

end Enghave.  

Drive badminton spiller, lige så sikkert som Amen i kirken, op- og nedrykningsspil et par gange om året, 

ligesom Frederiksberg Badminton Klub og FKIF ind i mellem gør. Klubberne er indplaceret et sted mellem 

2. div og DS. 

Falcon, landets største basketklub, og resten af basket-Frederiksberg fungerer fint og favner rigtigt 

mange forskellige tilbud til basket hungrende unge og ældre. 

Hermes vinder fortsat medaljer i redskabsgymnastik hos det unge segment, men nu også i 

seniorrækkerne, hvor det blev til bronze i hold DM.  
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FIF atletik har fået et hold i Elitedivisionen for første gang siden 2009, men har herudover en særdeles 

talentfuld ungdomsafdeling 

Frederiksberg Sports Stacking Klub er jo kun én af to klubber i Danmark, så medaljer kan de næsten ikke 

undgå at vinde indenlands. Men også i det store udland kan de vinde og klubben huser flere 

verdensmestre i denne kop-oven-på-kop-og-ned-igen-lynhamrende-hurtigt sport. 

Frederiksberg Rugby Klub ryddede stort alle hylder i den overståede sæson. DM for herre, DM for 

kvinder og DM for U12 og U14 drenge. Stor respekt for den præstation. 

Et par afsluttende idrætsbemærkninger fra blokken, om nogle af de aktiviteter FIU ikke repræsenterer, 

men ikke desto mindre er værd at skrive et par ord om:  

Skolemesterskaber i orientering er der noget der hedder. Det er for kommunens 6. klasser og i år blev 

det afholdt i Søndermarken, hvor Frederiksberg Ungdomsskole og Amager Orienteringsklub stod for det 

praktiske. Fint samarbejde på tværs og tillykke til 6B fra Ny Hollænderskolen, som løb med sejren. 

Skoleskak er trendy. I år vandt Skolen på Nyelandsvej Københavnsmesterskabet i skoleskak for 7-9 

klassetrin. Og det var så syvende år i træk at de vandt. Tak for kaffe og tillykke med sejren. 

Og traditionen tro kigger jeg lige i optegnelserne over DM i saunagus. Igen har Frederiksberg Svømmehal 

fået en danmarksmester, nemlig Lars Kiran Larsen, i kategorien Klassisk Saunagus. Tal lige om alternative 

sportsgrene. 

Tillykke til jer alle sammen – og er der præstationer, jeg har overset undervejs, får I hermed en 

undskyldning på forhånd.  

ØKONOMISK 

Jeg nægter kategorisk at ændre teksten i dette afsnit. Teksten rammer nemlig fuldstændig hovedet på 

sømmet hvad økonomi og ansvarlighed angår. Så lad mig indlede med fortsat at citere fra side ét i FIUs 

økonomibibel: ”Intet af det FIU foretager sig økonomisk er tilfældigt, men er resultatet af vores vilje til 

at være på forkant med udviklingen og til aktivt at inddrage medarbejdere, medlemsforeninger, 

brugergrupper og udvalg, således relevante beslutninger træffes på baggrund af flest muligt 

kvalificerede meninger, med den bredest mulige opbakning. ” 

Og den her fortælling bliver vi aldrig trætte af i FIU: ”Hvert år kommer vores revisionsselskab og kigger 

os over skuldrene i indtil flere ombæringer. De kommer naturligvis også og laver årsregnskab og i den 

anledning udfærdiger de et protokollat, der snart fylder mere end selve regnskabet. Men lovgivningen 

kræver, at revisor tager stilling til mere end blot tallene. Interne kontrolrutiner, økonomisk ansvarlighed, 

forvaltning af offentlige midler, herunder udvist sparsommelighed, økonomiplanlægning og 

økonomistyring, interne forretningsgange, IT-sikkerhed samt gennemgang af større sager. Fx kigges der 

på eventuelle byggesager. Er der indhentet tilstrækkelige tilbud, er kontrakterne udformet korrekt og 

betryggende, og er Tilbudslovens bogstav generelt overholdt. Altså blot et af de områder revisionen skal 

forholde sig til og udtale sig om i revisionsprotokollatet.  

Vi har nu i mange år fået kys og bløde klap på kinden af vores revisionsselskab. Vi forvalter vores økonomi 

meget ansvarligt, siger de”. Det er et spørgsmål om ordentlighed, siger vi i FIU. Vi vil ordentlighed og vi 

vil rettidig omhu. Vi har derfor fokus på omkostningerne og på mulighederne for alternative indtægter, 
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med mindst mulig gene for vores foreninger. Med dette fokus opfyldt, kan vi fortsat anvende langt flere 

penge på vedligehold, renovering og udbygning af vores anlæg, end der hvert år bevilges via det 

kommunale driftstilskud.  

Ud fra ovennævnte økonomiske koncept forsøger vi at sikre, at idrætsanlæggene altid vil være i så god 

en stand, alt inklusive, som det overhovedet kan lade sig gøre, og billigst muligt for kommunen.  

Så lad mig igen messe følgende mantra, i år iført min kalot og min orange kofte (vi inkluderer fortsat alle 

i idrætten, uanset religiøst tilhørsforhold): ”Lær venligst ovennævnte afsnit udenad, kære politikere – det 

er nemlig sjældent, at I vil møde et område, hvor I får så meget gevinst ud af så få investerede midler. 

7. ”Fornøjelser” 

MESTERSKABSFESTEN PÅ RÅDHUSET 

Hvad kan jeg snart skrive om denne ret hyggelige og opbyggelige tradition, indledte jeg sidste års 

beretning med under dette punkt. Jo, det kulinariske traktement var langt over de senere års noget 

frugale udgave. Tak for at I fik rettet op på den del af festen, kære kommune. Uændret fremragende 

servering og service fra en flok friske old girls fra Ydun håndbold, inkl.  et par af deres voksne børn!! Fine 

præmier til idrætsfolkene og både borgmester, udvalgsformand og undertegnede skal igen ha’ en hånd 

for korte, velmente og ganske humoristiske taler, når nu ingen andre vil rose os. 

 

Men det er nok en kombination af de samlede ingredienser, der gør aftenen til en speciel oplevelse, som 

hverken idrætsudøvere eller trænere og ledere vil undvære. Og det siger de samstemmende. 
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Over 200 deltagere på dagen, idrætsudøverne, deres eventuelle påhæng samt ledere og trænere, 

politikere, embedsmænd og repræsentanter for FIU. Alle udøvere får en gave, og kombinationen af 

storskærm, der viser de forskellige idrætter samtidig med at udøverne bliver kaldt op til scenen, 

sammenkæder uddelingen, fotodokumentationen og salens håndklap på en fin måde. 

Og for de yngre mestre, dem under 15 år, afholdes der heldigvis også en reception med en fejring af 

mesterskaberne, hvad enten det er i atletik, tennis eller stacking – mødestedet er i Håndbiblioteket på 

Rådhuset. 

 

Vi ses i 2019, Borgmester, når du forhåbentlig inviterer idrætten igen.  

Og fortsæt gerne med rigelige mængder af god, veltilberedt mad til de sultne idrætsudøvere, krydret 

med et pift af underholdning. Vi ved, at I har råd til det, og at I gerne vil levere en standard, vi alle kan 

prale lidt med bagefter.  

Andre idrætsudøvere, andre steder, må jo nøjes med at stå op og spise pandekager ved den årlige 

sammenkomst 😊 
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SÆRLIGE STØTTEORDNINGER OG PRISER 

Nordea Fonden – Det gode Liv: Lederprisen + Idrætsprisen 

Der har desværre været fuldstændig radiotavshed de senere år fra Nordea, til trods for et par behjertede 

forsøg fra FIUs side, for at holde liv i processen og dermed prisuddelingerne. I FIU vil vi se os om efter 

en anden samarbejdspartner i forhold til at hædre ihærdige ledere og gode idrætspræstationer.  

FIUS EGNE PULJEMIDLER 

Initiativpuljen 

I udvalget sidder blandt andet vores to kommunalpolitikere fra repræsentantskabet og det er travle folk. 

Vi afholder møder (tit mail- eller telefonmøder) ved hver ansøgning, så afgørelsen kan gives til ansøger 

asap. Alle projekter, der får bevilget midler, skal naturligvis efterfølgende dokumentere både resultater 

og regnskaber.  

Der blev i 2018 ikke modtaget ansøgninger til Initiativpuljen – vi gør et ekstra forsøg i 2019 for at 

reklamere for mulighederne i puljen. 

Rejselegatet 

Her blev uddelt midler til 6 forskellige foreninger i 2018, i alt 40.000 kroner, til hjælp til ungdomsspillere, 

der på baggrund af deres/familiens økonomiske situation kan bruge en håndsrækning, så de sikres 

deltagelse i stævner og ture på lige fod med deres holdkammerater.  

Vi har ikke sagt nej til indkomne ansøgninger i 2018, og det er i det hele taget sjældent, at vi ikke 

imødekommer de ansøgninger, vi modtager. Der er bare ikke så mange, der søger, så vores foreninger 

må være rigtigt godt kørende økonomisk. Puljerne kan naturligvis søges løbende over året – ingen 

ansøgningsfrister her. Mulighederne for udbetaling samt ansøgningsskemaer findes i øvrigt på FIUs 

hjemmeside, www.fiu-frederiksberg.dk.  

Siden 1983 er der i øvrigt ydet over 1,1 million kroner i støtte fra Rejselegatet til FIUs foreninger. 

8. Formandens logbog 

FØRSTE KVARTAL 

o Formanden for ØU, Henrik Theil, runder de 60 år 

o Danske Mestre fejres på Rådhuset 

o Et helt nyt Kultur- og Fritidsudvalg indtager deres pladser efter kommunevalg 2017 

ANDET KVARTAL 

o De renoverede udendørsområder ved Mariendalshallen indvies. Renoveringen er en del af den 

kommunale helhedsplan for Ndr. Fasanvejs området 

o Royal Run, i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag, afholdes på Frederiksberg, med dels et 

løn på en mile (1,6 km) samt et 10 km’s gadeløb 

o Copenhagen Marathon løber gennem byen, på vej til målstregen i Københavns Kommune 

o De årlige Frederiksbergdage afholdes 

 

http://www.fiu-frederiksberg.dk/
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o Kommunen afholder reception for København Håndbold, som er blevet danske mestre 

o Parasport Frederiksberg afholder endnu en gang Racerunners Cup og Camp 

TREDJE KVARTAL 

o Post Nord Danmark Rundt har igen opløb og dermed afslutning på Frederiksberg Alle 

o Copenhagen Half (halvmaraton) løbes, hvor både København og Frederiksberg lægger asfalt til 

o Indehaverne af FIUs Ærestegn mødes til den årlige sammenkomst 

o Stadsgartner Karsten Klintø fejrer 40-års jubilæum 

o Vicekommunaldirektør Bjørn Thomsen holder afskedsreception  

o Verdensholdet (gymnastik) giver opvisning i Frederiksberghal 4 

o Barcelonas håndboldherrer træner i Frederiksberghal 4 på vejen hjem til Spanien 

FJERDE KVARTAL 

o Final Four, Volley, afholdes i Frederiksberghallerne, Opvisningshallen 

o Skøjtebanerne i kommunen åbner for brugerne 

o Idrætsforeningen SAGA fejrer 75-års jubilæum 

o Parasport Frederiksberg fejrer 25-års jubilæum 

o Frederiksberg Fonden uddeler sine årlige priser 

o Falcon Basket fejrer 60-års fødselsdag 

o Den nyopførte KB-Hal bliver officielt indviet 

o Frederiksberg Handicappris 2018 tildeles Parasport Frederiksberg 

9. Afslutning 

Livet er som en barneskjorte, kort og beskidt, er Storm P. citeret for at have sagt. 

Vi bliver konfronteret med dette faktum, når nogle af de gamle koryfæer sover ind. De har som regel 

været med i mange, mange år, selv om det i øjeblikket kan synes som alt for kort tid. I løbet af året har 

vi mistet tre store personligheder, idrætsledere og ildsjæle. 

Jørgen Aage Simonsen, mangeårig formand for FIU, mangeårigt bestyrelsesmedlem (økonomiansvarlig) 

i Danmarks Idræts Forbund og med FIF i hjertet. Medlem af FIF i frygtindgydende 75 år, heraf 30 år som 

hovedformand. Stor og ærlig indsats til indledningen af det FIU vi ser i dag, op gennem 60’erne og 

70’erne. Jørgen Aage var æresmedlem i FIU og modtager af FIUs Ærestegn. Han var en trofast deltager 

og debattør i Repræsentantskabsmøder og andre officielle FIU-sammenhænge, altid med markante, 

men konstruktive meninger. 

Erik Tvernø, Ydun-lilla i hjertet, med en mangeårig indsats i som leder og udvalgsmedlem i FIU, indtil Erik 

flyttede til Herlev. Her blev han en af initiativtagerne til idrætssamvirket i Herlev og senere til Team 

Herlev. Men Erik glemte aldrig Frederiksberg, deltog i mange år som dirigent på vores 

repræsentantskabsmøder og når modtagerne af FIUs Ærestegn mødtes. 

Erik Andersen, for altid Frederiksberg Rugbys grand old man, klubbens drivkraft gennem et halvt 

århundrede, mangeårig formand for Dansk Rugby Forbund og med et væld af internationale kontakter. 
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En jovial og pragmatisk tilgang til både med- og modspillere, om man så må sige, bragte Erik og dermed 

både hans sport og forening, rigtigt langt. Erik var modtager af FIUs Ærestegn og også en kendt gæst i 

alle officielle FIU-sammenhænge. 

Tak for alt det, som I tre har tilført idrætten, såvel lokalt som nationalt, gennem jeres mangeårige 

indsats. Tak for denne gang og fortsat god rejse. 

Lige nu fortsætter det målrettede arbejde i FIU. Vi fortsætter med at fastholde politikerne på de 

håndslag de har givet omkring yderligere faciliteter. Vi fastholder dem også i forhold til den vedtagne 

politiske dagsorden, hvor kommunalbestyrelsen erkender behovet for idræt og motion, erkender de 

livslange fordele ved at bevæge kroppen og få aktiveret ”sjælen” via de sociale netværk der opstår i 

idrætten, på tværs af alder, uddannelse og etnicitet. Vi ved godt, at når man fragmenterer det store 

idrætsbillede, er det ikke kun faciliteter der skal til. Derfor er vi også glade for den brede dialog der 

foregår omkring idrætten, om idrættens samlede behov og om de mange strømninger der påvirker 

idrætten og dens udvikling. 

Men FIU har en klar interesse, nemlig kontinuerligt at ha’ plads til alle borgere, der ønsker at dyrke idræt 

på Frederiksberg. Derfor ender vi ofte i facilitetsdiskussionen og ved konklusionen om, at der er et 

påtrængende behov for fortsat at udvikle de bestående idrætsanlæg samt at etablere nye. Nye 

idrætsanlæg, hvor FIU leverer ”tygget mad” (apropos avisartiklerne tidligere i beretningen) til 

kommunen, i form af klart definerede krav til de kommende idrætsanlægs grundareal og 

grundindretning, med gennemarbejdede tegninger og beskrivelser som argumentation. 

Vi behøver ikke flere arkitektforslag til haller, tegnet og indrettet uden skelen til idrættens reelle behov. 

Heller ikke løsninger med et alt for lille idrætsareal at bygge på.  Kommunen skal naturligvis også tænke 

i kommercielle indtægter, når man finder byggemodne grunde. Men det kommercielle må aldrig blive 

den nødvendighed, der overskygger kommunens evne til at finde begavede og fremtidssikrede løsninger 

for idrætten og dermed kommunens borgere.  

At finde alternativ finansiering er en velkommen og pragmatisk ideologi, hvis kommunekasser ikke 

rækker. Men altid som en option, ikke som ”must”. Kun hvor den type finansiering er indlysende i det 

enkelte projekt, ikke som en regel. 

FIU kan derfor kun opfordre til, at kommunen og vi sammen og i fælles forståelse, sørger for at skabe 

kreative og kvalitative byggerier, strategisk rigtigt placeret. 

At tænke idræt og den sunde livscyklus idrætten opdrager til, skal prioriteres økonomisk – og alle 

investeringer er jo helt enkelt et spørgsmål langsigtet prioritering. Så brug hellere kommunens penge 

forebyggende i dag, end behandlende i morgen, når borgere alt for tidligt skal ha’ hjælp i seniorlivet. 

Halbyggeri på Rolighedsvej og på Nordens Plads er et fint statement. Men FIU vil se mursten, der bliver 

stablet, vil vi. Hurtigt. Og efterfølgende er der fortsat hverken tid eller plads til, at politikerne ryster på 

hånden eller på nogen måde sætter spørgsmålstegn ved behovet for idrætshaller.  

Og skulle der være en enkelt politiker der tvivler, så kom til FIU. Vi kan begrave jer i lødige undersøgelser, 

der dokumenterer behovet. Alt dette har FIU, foreningerne og alle brugerne nemlig allerede været 

igennem, analyseret og beskrevet overfor de kommunale beslutningstagere.  
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Og vi gider for resten heller ikke længere tale om verdenshjørner på Frederiksberg, som et 

placeringskrav for idrætsbyggeri. Med en så arealmæssig begrænset kommune som vores, så er det ren 

tudekiks at tale om nord kontra vest, eller whatever. 

Men bestemt en ærligt ment tak til politikerne, fordi vi er blevet forstået så langt hen ad vejen, at nye 

faciliteter jævnligt supplerer den bestående masse – sammen skal vi blot ha’ for øje, at få forøget 

kadencen, hvis vi skal imødekomme både efterslæbet af faciliteter og det fremtidige behov i lyset af den 

fortsatte tilvækst af brugere. 

I FIU kæmper vi for vores foreninger og dermed medlemmerne – og alle foreninger, ledere og trænere 

kan være stolte af det idrætsliv, vi sammen med jer har skabt og er en integreret del af. Et idrætsliv, hvor 

der bliver udført et imponerende stykke arbejde, som tilbyder de mange medlemmer både sportslige 

og sociale fællesskaber og gode, grundlæggende værdier.  

Derfor vil jeg, med næsten samme vokabularium (endnu et smukt ord, ikke – prøv lige at smage på det) 

som sidste år, slutte af med en stor tak til alle jer i foreningerne, der får hverdagen til at fungere, hvad 

enten det er som medlemmer i nogle af FIUs mange udvalg, tøjansvarlig for 3. lilleput, holdleder, 

kasserer, materiale- eller turansvarlig. Mulighederne er mange, når vi taler om frivilligt arbejde. 

Tak fordi I er derude, tak for jeres evne til at begejstres og tage ansvar, uanset om det er i en kortere 

eller længere tid. Tak fordi I gider tage det slæb frivilligheden ofte indebærer og tak fordi I er med til at 

tænke tankerne der hele tiden fornyer idrætten og driver den fremad. Tak for at I har lysten og modet 

og tror på jeres eget og foreningens arbejde. Og ikke mindst tak for, at I på den måde støtter op om det 

overordnede arbejde som FIU udfører, for at sikre de absolut bedst mulige forhold for idrætten, både i 

hverdagen og i fremtiden. Husk som altid, at frivillighed lever af lyst, men dør af pligt. Så værdsæt ethvert 

stykke frivilligt arbejde, der bliver lagt i jeres forening. 

Til sidst mine uændrede ord fra de senere år, til jer i den siddende bestyrelse – ord, der også passer ind 

på mange af FIUs udvalg: ”På hver jeres måde inspirerer I både mig og hinanden, og I tager ansvar, når 

det er nødvendigt. Der er rigtig mange opgaver hen over et år, og det er bestemt ikke dem alle, der er 

lige nemme at gå til. Vi kan sagtens være enige om at være uenige internt. Men I konfronterer alle 

opgaverne, og I kæmper for at udvikle FIU til en stadig stærkere partner og aktør på idrættens område. 

Tak for jeres integritet i opgaveløsningerne og jeres vilje til at indgå dialog og opnå enighed, for 

foreningernes og dermed idrættens skyld.” 

Tak for udvist tålmodighed til alle læsere – jeg håber, at jeg har været rundt om alle relevante emner i 

beretningen, og at I blev opdaterede på de områder I var i tvivl. 

Afslutningsvis har jeg vedhæftet de efterhånden velkendte oversigter, dels over modtagere af FIUs 

priser, alle indstiftede i 1973, dels over udviklingen i antal medlemmer, i FIUs foreninger. 

 

Frederiksberg, den 28. februar 2019 

Michael Christiansen 
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Frederiksberg Idræts-Unions Jubilæumspris 

1973  Emil Sørensen  FB, Frederiksberg Boldklub 
1974  Svend Meiner Jensen Boldklubben Dalgas 
1975  Anders Hansen  FB 
1976 Erland Hansen  Dalgas 
1977 Ib Jørgensen  Ydun Håndbold 
1979 Jørgen Aage Simonsen FIF, Frederiksberg Idræts Forening 

1980 Finn Pedersen  FIF 

1981 Erik Tvernø  Ydun 

1982 Peter Jørgensen  FKIF, Frederiksberg Kammeraternes Idrætsforening 

1983 Werner Rasmussen FKIF 

1984 Claus Madsen  Ydun 

1985  Emil Sørensen  FB 

1986 Søren Korbo  Gymnastikforeningen Hermes 

1987 Peter Lohse  TV 55 Volley 

1988 Rene Vincentsen FIF 

1989 Ole Hummelshøj KB, Kjøbenhavns Boldklub 

1990 Ernst Jensen  Falcon Basket 

1991               Per Myhrmann                TV 55 

1991                 Bjarne R. Jensen            FIF 

1992               Erik Andersen               Frederiksberg Rugby Klub, FRK 

1993 Sten Olsen  Falcon  

1994 Bjarne Nielsen              Ydun 

1995 Tage Selchau  KSG, Købmandsskolens Gymnastikforening 

1996 Sven Hjort Jensen FIF  

1997 Jan Feilbo  FKIF 

1998 Dan Bendix  DBK, Drive Badminton Klub 

1998 Benny Jacobsen  FB 

1999 Ralf Lindahl  FKK, Frederiksberg Karate Klub 

2000 Jørgen Mortensen FB 

2001 Birgitte Feilbo  FKIF 

2001 Glaidis Olsen  FKIF                  

2002  Arno Olsen  FKIF 

2003 Keld Jørgensen  KB 

2004  Preben Dreizig Schmidt FB 

2005 Helge Mortensen Ydun 

2006 Bjarne Langkilde FIF 

2007 Jørgen Holmen  KB 

2008 Mansoor Siddiqi FHI, Frederiksberg Handicap Idræt 

2009  Birgit Andersen  FRK, Frederiksberg Rugby Klub 

2010 Anni Ahlfeldt  IID, Idræt i Dagtimerne 

2011 Carl Christian Lindgren FA2000, Frederiksberg Alliancen 2000 

2012 Viggo Brøndegaard ODK, Ollerup Delingsførere København 

2013 Lisbeth Hansen  Frederiksberg Ju-Jutsu 

2014 Bodil Allesen-Holm VLI Volley, Veterinær & Landbohøjskolens Idrætsforening 

2015 Jan Busk  FA2000 

2015 Sørgen Larsen  FHBK, Frederiksberg Hospitals Badminton Klub 

2016 Jan Kristoffersen FBTK, Frederiksberg Bordtennis Klub 

2017 Henrik Tangø-Brandt Frederiksberg Bueskydning 

2018 Christian Vinter  Falcon 
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Frederiksberg Idræts-Unions Ærestegn 

1973 H.A. Petersen 

1973 Clara Munck 

1973 Svend Aage Henriksen FDF 

1973 Emil Sørensen  FB 

1973 Alex Sørensen  FB 

1973 Kjeld Hansen  FB 

1979 Jørgen Aage Simonsen FIF 

1980 Erik Tvernø  Ydun 

1980 Svend Meiner Jensen Dalgas 

1982 Eigil Andersen  Ydun 

1983 Per B. Johansen  Kommunalbestyrelsen 

1985 Finn Petersen  FIF 

1987 Peter Jørgensen  FKIF 

1987 Kent Hilmar           Dalgas 

1994 Arne Frits Jensen           Dalgas 

1995 Benny Jacobsen  FB   

1996 Poul Als  FIF 

1998 Preben Kristensen FIF            

1998 Arne Vangdrup  Skt. Jørgen Volley 

2000 Michael Christiansen FKIF 

2001 Ole P. Olsen  Kommunalbestyrelsen                   

2004  Ole Hummelshøj KB 

2005 Mogens Olsen  Frederiksberghallerne 

2007 Bjarne Nielsen  Ydun 

2008 Lars Juul  FIF  

2009  Michael Andersen FKIF 

2010 Jørgen Andersen FB 

2012 Keld Jørgensen  KB 

2013 Rene Vincentsen FIF  

2013 Dan Bendix  DBK 

2015 Erik Andersen  FRK 

2015 Birgit Andersen  FRK 

2017 Morten Jung  Kommunalbestyrelsen 

2018 Bodil Allesen-Holm VLI 

 

Frederiksberg Idræts-Unions Æresmedlemmer 

1973  H.A. Petersen 

1981 Emil Sørensen 

1988 Jørgen Aage Simonsen 

1990 Per B. Johansen 

1998 Arne Vangdrup    

2002 Ole P. Olsen 

2009  Benny Jacobsen   

2016 Michael Christiansen             

 

 



Medlemsopgørelse pr. 1. oktober 2018

Foreningens navn u/25 år o/25 år I alt 2018 I alt 2017 I alt 2016

1 Ashihara Karate Frederiksberg 98 39 137 155 156

2 BK Ydun 288 65 353 301 326

3 CBS Sport 314 302 616 676 649

4 Drive Badminton Klub (DBK) 139 240 379 339 370

5 FA 2000 1.361 404 1765 1.728 1.724

6 Falcon Basket 709 183 892 870 737

7 Familieidræt 16 9 25

8 FC Frederiksberg 20 20 21 23

9 FC Hermanos 13 13 34 16

10 FHBK Badminton 1 37 38 38 38

11 FIF Atletik og Motion 262 246 508 372 424

12 FIF Håndbold 551 88 639 643 552

13 FIF petanque 132 132 134 133

14 FKIF 121 201 322 318 301

15 Frederiksberg Aikido Klub 2 37 39 35 44

16 Frederiksberg Amatørdanser Forening (FAF) 64 24 88 128 97

17 Frederiksberg Badminton Klub (FBK) 155 324 479 469 442

18 Frederiksberg Bane og Landevejsklub (FBL) 10 80 90 120 111

19 Frederiksberg Beach Volley Klub (FBVK) 31 122 153 109 172

20 Frederiksberg Boldklub (FB) 1.221 460 1681 1.446 1.485

21 Frederiksberg Bordtennis Klub (FBTK) 70 59 129 85 60

22 Frederiksberg Bueskydning 24 36 60 72 71

23 Frederiksberg Floorball Club 33 12 45 47 30

24 Frederiksberg Ju-Jutsu 103 52 155 135 127

25 Frederiksberg Karate Klub 15 4 19 18 17

Frederiksberg Motorik & Atletklub (udmeldt) 0 0 0

26 Frederiksberg Rugby Klub 91 98 189 182 172

27 Frederiksberg Senior Motion 0 48 48

28 Frederiksberg Skyttelaug 1 45 46 38 37

29 Frederiksberg Slots Fægteklub 30 6 36 40 39

30 Frederiksberg Sport Stacking Klub (FSSK) 21 9 30 23 0

31 Frederiksberg Sportsskytter 33 33 30 0

32 Frederiksberg Volley 72 144 216 201 173

33 GYMNASTIKFORENINGEN HERMES 519 20 539 435 418

34 Hovedstadens Svømme Klub 1.899 517 2416 1.892 1.596

35 Idræt i dagtimerne 294 294 230 211

36 Idrætsforeningen T.I.       36 36 45 51

37 Jokokan Frederiksberg Karate Skole 20 15 35 34 53

38 KB 2.110 1.870 3980 3.936 3.842

39 Kita Matsu Ryu 13 13 10 11

40 KSG Idræt 34 152 186 250 274

41 København ITF Taekwondo Klub 64 16 80 81 33

42 København Kyodojo Seihinkan 4 27 31 29 24

43 Københavns Karate Klub 168 126 294 322 281

44 Mujin-kai 12 17 29 30 25

45 ODK 591 231 822 1.049 879

46 Pan Idræt Frederiksberg 11 416 427 292 199

47 Parasport Frederiksberg 46 37 83 112 112

48 Saga 65 83 148 149 137

49 School of Kyokushin Karate 16 19 35 45 0

50 Skyttelauget Krudtuglen 6 138 144 139 126

51 Sportskollektivet 171 171 145 112

52 VLI 99 291 390 406 377

I alt medlemmer i  2018 11.467 8.061 19.528 18.438 16.910

 u. 25år o. 25 år I alt 

I alt 2017 10856 7582 18438

2016 10190 7144 17334

2015 9452 6784 16236

2014 9579 6480 16059

2013 9580 6697 16277

2012 9542 6774 16316

2011 9211 6657 15868

2010 8760 6804 15564

2009 8701 6856 15557

2008 7991 6939 14930

2007 7126 6757 13883

2006 7455 6459 13914

2005 7159 6441 13600



Idrætsgren årstal Under 25 år  og I alt I alt I alt

25 år derover 2018 2017 2016

2018 308 283 591

2017 277 207 484 536

2018 485 949 1.434

2017 470 918 1.388 1.275

2018 773 285 1.058

2017 731 282 1.013 891

2018 25 22 47

2017 11 38 49 52

2018 4.132 1.471 5.603

2017 3.913 1.434 5.347 5.353

2018 1.191 432 1.623

2017 1.330 668 1.998 1.491

2018 908 298 1.206

2017 837 234 1.071 1.113

2018 515 356 871

2017 512 382 894 822

2018 0 132 132

2017 0 134 134 133

2018 97 116 213

2017 103 119 222 208

2018 7 216 223

2017 11 196 207 163

2018 1.913 666 2.579

2017 1.480 549 2.029 1.841

2018 744 1.497 2.241

2017 764 1.478 2.242 2.083

2018 91 219 310

2017 114 198 312 335

2018 79 154 233

2017 14 212 226 0

2018 199 965 1.164

2017 241 664 905 1.082

Ialt 11.467 8.061 19.528 18.521 17.378

* Landevejscykling, 

Bordtennis, Beach 

Volley, Bueskydning, 

Floorball, Fægtning, 

Dodgeball, 

Regnbuefamilieidræt, 

Sportskollektivet, Idræt i 

Dagtimerne, 

Sportsstacking, Senior 

Motion

Tennis     

Volleyball 

Øvrige idræt* 

Dans

Håndbold   

Kampsport 

Petanque   

Rugby     

Skydning

Svømning       

Atletik   

Badminton 

Basketball 

Cricket   

Fodbold   

Gymnastik  



Medlemsopgørelse pr. 1. oktober 2018

Foreninger medlemmer medlemmer I alt I alt I alt 

pr. idrætsgren under 25 år over 25 år 2018 2017 2016

Atletik

FIF Atletik og Motion             262 246 508 327 424

Parasport Frederiksberg 46 37 83 112 112

I alt             308 283 591 484 536

  

Badminton

CBS Sport 56 40 96 72 51

Drive BK         139 240 379 339 370

FBK                155 324 479 469 442

FHBK                1 37 38 38 38

FKIF              126 192 318 318 301

Pan Idræt Frederiksberg 5 100 105 84 58

VLI                 3 16 19 17 15

Idræt i dagtimerne 0 0 0 84

I alt              485 949 1.434 1.388 1.275

Basketball

CBS Sport 53 73 126 119 120

Falcon Basket 709 183 892 870 737

VLI               11 29 40 24 34

   

I alt             773 285 1.058 1.013 891

Cricket

KB          25 22 47 49 52

I alt 25 22 47 49 52

Dans

FAF 64 24 88 128

Pan Idræt Frederiksberg 2 87 89 19

VLI 13 43 56 79

I alt 79 154 233 226

Fodbold

CBS Sport 110 105 215 262 247

FA 2000 1.361 404 1.765 1.728 1.724

Frederiksberg Boldklub 1.221 460 1.681 1.446 1.485

FC Frederiksberg 0 20 20 21 23

FC Hermanos 0 13 13 34 18

KB 1.392 369 1.761 1.706 1.733

VLI                48 100 148 150 123

 

I alt             4.132 1.471 5.603 5.347 5.353



                              Medlemsopgørelse pr. 1. oktober 2018

Foreninger medlemmer medlemmer I alt I alt I alt 

pr. idrætsgren under 25 år over 25 år 2.018 2.017 2.016

Gymnastik

GYMNASTIKFORENINGEN HERMES     519 20 539 435 418

Idræt i dagtimerne 0 0 0 70

Idrætsforeningen T.I.               0 36 36 45 51

KSG Idræt            0 53 53 250 20

ODK               591 231 822 1.049 865

SAGA              65 83 148 149 137

Familieidræt Frederiksberg 16 9 25

 

I alt              1.191 432 1.623 1.998 1.491

 

Håndbold

CBS Sport 37 32 69 70 73

FIF Håndbold 551 88 639 643 552

KSG Idræt 22 77 98 0 96

VLI               10 36 46 57 66

BK Ydun             288 65 353 301 326

I alt             908 298 1.206 1.071 1.113

                                                                   

Kampsport

Ashihara Karate Frederiksberg 98 39 137 155 156

Frederiksberg Aikido Klub 2 37 39 35 44

Frederiksberg Ju-Jutsu Klub 103 52 155 135 127

Frederiksberg Karate Klub 15 4 19 18 17

Jokokan Frederiksberg Karateskole 20 15 35 34 53

København Karate Klub   168 126 294 322 281

København Kyudojo Seishinkan 4 27 31 29 28

København ITF Taekwon-Do Klub 64 16 80 81 33

Kita Matsu Ryu 13 4 17 10 11

Mujin-kai 12 17 29 30 25

School of Kyokushin Karate 16 19 35 45 47

I alt              515 356 871 894 822

Petanque

FIF Petanque 0 132 132 134 133

I alt 0 132 132 134 133

Rugby

CBS Sport 6 18 24 40 36

Frederiksberg Rugby Klub 91 98 189 182 172

I alt 97 116 213 222 208



 

                              Medlemsopgørelse pr. 1.oktober 2018

Foreninger medlemmer medlemmer I alt I alt I alt 

pr. idrætsgren under 25 år over 25 år 2.018 2.017 2.016

Skydning

Frederiksberg Skyttelaug 1 45 46 38 37

Frederiksberg Sportsskytter 0 33 33 30

Skyttelauget Krudtuglen 6 138 144 139 126

   

I alt             7 216 223 207 163

Svømning

Hovedstadens SvømmeKlub 1.899 517 2.416 1.892 1.596

KSG Idræt       12 22 34 0 123

Pan Idræt Frederiksberg 2 127 129 137 107

VLI                0 0 0 0 15

I alt             1.913 666 2.579 2.029 1.841

 

Tennis

CBS Sport 41 23 64 0

KB 703 1.474 2.177 2.181 2.057

Idræt i dagtimerne 0 0 0 9

I alt             744 1.497 2.241 2.242 2.083

Volleyball

CBS Sport 5 8 13 0 40

Frederiksberg Volley        72 144 216 173

KSG Idræt 0 0 0 0 35

VLI 14 67 81 87

I alt               91 219 310 312 335

Øvrige idrætter

Frederiksberg Beachvolleyklub, rulleskøjter, beachvolley, kampsport, idræt i dagtimerne, 

Frederiksberg Bane- og Landevejsklub skaterhockey, bordtennis, cykling, floorball, fægtning, bueskydning og brydning

Idræt i dagtimerne, VLI dodgeball, yoga, sportsstacking

CBS Sport, Pan Idræt Frederiksberg

Frederiksberg Bordtennisklub

Frederiksberg Slots Fægteklub

Frederiksberg Bueskydning

Frederiksberg Floorball Club

Sportskollektivet

Frederiksberg Sport Stacking Klub

Frederiksberg Senior Motion

Øvrige            199 965 1.164 905 1.082

I alt               199 965 1.164 905 1.082

Idrætsudøvere

I alt 11.467 8.061 19.528 18.521 17.378
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