
Frederiksberg Idræts-Union 
 
 

 

 
Dato 23. juni 2016 
Administrationen 
Jens Jessens Vej 16 

2000 Frederiksberg 

 

Telefon   38 77 60 00 

CVR-nr.  64 23 15 10 

fiu@fiu-frederiksberg.dk 

www.fiu-frederiksberg.dk 

 

 

 
Side 1 / 3 
 

Referat:  Idrætsudvalgsmøde 
                        
                        Tid og sted:  Tirsdag d. 15. marts 2016, kl. 17.30                        
   i FIU’s administration. 

 
Tilstede:   Bodil Allesen-Holm (BAH), Jan Busk 

(JB), Torben Lorentzen (TL), Henrik 
Løndal, referent (HL) 

 
Afbud:   Berit El-Nasser (BEN) 

                                                                                                                                                                                           
   

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Halfordeling 2016/2017 (bilag vedlagt) 
 

3. Planlægning af udendørs fordeling (maj-juni) 
 

4. Tilbagemeldinger på referater: 
IU: 
Ingen 
Bestyrelse: 
28.01.16 
Fagidrætsudvalg: 
Ingen 

 
5. Bordet rundt 

 
6. Status & Uddelegering af opgaver 

 
7. Næste møde 
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Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad. pkt. 2. Halfordeling 2016/2017 
IU skulle på baggrund af sit eget udkast til en halfordeling samt input fra det afholdte fællesmøde 
vedtage halfordelingsplanen for sæsonen 2016/2017. 
 
Ad. pkt. 2. Vedtagelse af halfordeling 2016/2017 
IU gennemgik udkastet til en halfordelingsplan sammenholdt med input fra Fællesmødet samt 
efterfølgende tilbagemeldinger fra fagidrætsudvalg og idrætsgrene/foreninger. IU vedtog herefter 
den endelige halfordelingsplan for indendørssæsonen 2016/2017. 
 

FREDERIKSBERG-HALLERNE 1, 2, 3 OG 4: 
Ingen ændringer i forhold til udkastet. IU valgte at holde fast i tildeling af tid til 
Badmintonudvalget lørdag kl. 8-10 i Hal 2. IU retter henvendelse til Badmintonudvalget og 
Håndboldudvalget med besked om, at det inden uge 42 vil blive evalueret om badminton skal 
beholde tiden til miniton eller om den skal tildeles til håndbold i den resterende del af sæsonen. 
 
TRE FALKE HALLEN 
Ingen ændringer til hverdagene i forhold til udkastet. Dog med en tilføjelse af PSF (tidl. FHI) 
søndag i den ledige tid til kørestolsrugby. 

 
JOHANNESSKOLEN 
Ingen ændringer i forhold til udkastet. Det bekræftes, at idrætsgrene skifter kl. 18.30 . 
 
FREDERIKSBERG GYMNASIUM 
Ingen ændringer i forhold til udkastet. 
 
KEDEL-HALLEN 
Store Hal: Ingen ændringer i forhold til udkastet. Det vil dog afhænge af om det kan lade sig gøre 
at etablere bueskydningsfaciliteter i Store Hal. 
Lille Hal: Ingen ændringer i forhold til udkastet. Det vil dog afhænge af om det kan lade sig gøre 
at etablere bueskydningsfaciliteter i Store Hal. 
Kassen: Ingen ændringer i forhold til udkastet (hvor dans blev skrevet på ledig tid på lørdage) 
 
SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ 
Ingen ændringer i forhold til udkastet. 
 
BÜLOWSVEJ-HALLEN 
Store Hal: BasU havde vendt tilbage med besked om, at det ikke ville passe dem godt at bytte tid 
mandag og onsdag som foreslået af VolU. IU valgte at fastholde tildelingen i udkastet. IU ønskede 
yderligere input vedr. tildeling af IU-tid onsdag aften. 
 
Lille Hal: IU noterede sig BasU’s tilbagemelding om det uhensigtsmæssige i at placerede 
tumlingebasket sent på formiddagen og hen over frokosttid pga. børnenes alder. IU valgte at 
tildele tid til BasU på søndage morgener og fastholde tildelingen til KampU på lørdage. 
 
MARIENDALS-HALLEN 
Hal A: Ingen ændringer i forhold til udkastet. 
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Hal B: Frederiksberg Floorball Club blev rykket en time lørdag formiddag fra kl. 10-12 til kl. 9-11. 
Ellers ingen ændringer i forhold til udkastet. 
 
Spejlsalen: Ingen ændringer i forhold til udkastet. 
 
Bordtenniskælderen: Ingen ændringer i forhold til udkastet. 
 
MAGNETEN 
Ingen ændringer i forhold til udkastet, hvor klubberne/KampU selv fordeler tider. 
 
FALKONERGÅRDEN 
Idrætshallen: Ingen ændringer i forhold til udkastet. AtlU havde tilkendegivet, at det ville passe 
om deres træning sluttede kl. 19.00, hvorefter VolU kunne tage over. 
 
Gymnastiksale (drenge- og pigesal): PSF blev tildelt tid til kørestolsrugby. Fagidrætsudvalg og 
øvrige idrætsgrene kan rette forespørgsel vedr. til anvendelse af ledig tid. 
 

Ad. pkt. 3 Planlægning af udendørs fordeling (maj-juni) 
IU ønskede at arbejde med samme skabelon for tilrettelæggelsen af fordelingsplanen for 
Frederiksberg Idrætspark for sæsonen 2016/2017 med start fra uge 43. IU bad HL om at sende et 
udkast til en fordeling ud til AtlU og FodU til brug for drøftelse og videndeling ved et senere 
Fællesmøde ultimo maj/primo juni. 
 
Ad. pkt. 4 Tilbagemeldinger på referater 
IU: 
Ingen 
Bestyrelse: 
28.01.16 
Ingen kommentarer til referatet 
Fagidrætsudvalg: 
Ingen 
 
Ad. pkt. 5 Bordet rundt 
Intet fremkom 
Ad. pkt. 5 Status & Uddelegering af opgaver 
HL informerer om halfordelingen til fagidrætsudvalg, øvrige idrætsgrene og personale. 
HL udsender udkast til fordeling or Frederiksberg Idrætspark til AtlU og FodU. 
 
Ad. pkt. 6 Næste møde 
Mandag d. 2. maj, kl. 17.30 (uden BAH) 


