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Referat: Fællesmøde med IU, fagidrætsudvalgsformænd, 
formænd for idrætsforeninger uden fagidrætsudvalg 
samt halinspektører. 

 
Tid og sted:  Mandag den 5. april 2016 kl. 17.30. Frederiksberg-

Hallerne. 
 
Tilstede:  Bodil Allesen-Holm, BAH (IU) 

Berit El-Nasser, BEL (IU) 
Torben Lorenzen, TL (IU) 
Henrik Løndal, HL (FIU + referent) 
Flemming Brøndsholm, FB (halinspektør., Frb.-
Hallerne) 
Sanne Flex, SF (halinspektør, Damsøbadet m.m.) 
Anette Larsen, AL (halinspektør, Kedel-Hallen m.m.) 
Mansoor Siddiqi, MS (Atletikudvalget), 
Dan Bendix, DB (Badmintonudvalget) 
Niels Ulrik Hansen, NUH (Basketballudvalget) 
Jørgen Andersen, JA (Fodboldudvalget) 
Viggo Brøndegaard, VB (Gymnastikudvalget) 
Winnie Madsen, WM (Håndboldudvalget) 
Morten Jacobsen (Volleyballudvalget) 
Henrik Tangø-Brandt, HTB (Frederiksberg 
Bueskydning) 
Karsten Leth, KL (FAF Dans) 
Jan Kristoffersen, JK (Frederiksberg Bordtennisklub) 
Marc Brostrøm (Sportskollektivet) 
 

                         Afbud: Frank Meldgaard (IU) 
Lisbeth Hansen (Kampsportsudvalget) 
Jesper Malm (Frederiksberg Floorball) 
Nicolai Sichlau (Kyudojo Seinshinkan) 

                                                                                         
  DAGSORDEN: 
 

1. Præsentation af mødets deltagere 
 

2. Præsentation af og debat om IU’s udkast til halfordelingen 2015-2016 
 

3. IU orienterer 
 

4. Evt. 

mailto:fiu@fiu
www.fiu
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Ad. pkt. 1. Præsentation af mødets deltagere 
BAH bød velkommen. Deltagerne præsenterede sig bordet rundt. 
 
Ad. pkt 2. Præsentation af og debat om IU’s udkast til halfordelingen 2015-2016 
BAH redegjorde på vegne af IU kort for proceduren for halfordeling samt det hidtidige arbejde 
med halfordelingsplanen for sæsonen 2016-2017 og betonede, at det var et udkast til en plan.  
De indsendte ansøgninger var delt i idrætsgrene med fordelingsnøgler og ansøgninger baseret på 
konkrete ønsker til tider fra idrætsgrene uden fordelingsnøgler. 
I relation til fordelingsnøglerne, så var badminton (+5,5%) og håndbold (2,1%) gået frem, mens 
volleyball var gået tilbage (-17,9%) i træningsbehov baseret på gennemførte turneringshold. For 
basketballs vedkommende havde det praktisk talt ikke kunnet lade sig gøre at beregne et 
fyldestgørende fordelingsnøgletal, fordi fordelingsnøglen på for mange punkter afveg fra 
holdtyper og rækker. IU bad derfor BasU om at justere deres fordelingsnøgle. Det samme blev 
BadU og HåndU om end det var mindre justeringer, der forventeligt skulle til hér. Idrætsgrene 
uden fordelingsnøgler havde i mange tilfælde afleveret motiverede ansøgninger inkl. 
alternativer, hvilket skulle kunne medvirkede til en mere kvalificeret beslutningsproces for IU.  
En stor del af fordelingen i udkastet var identisk med fordelingen for 2015/2016-sæsonen, men i 
enkelte haller var der i udkastet foretaget væsentlige ændringer i forhold til tidligere sæsoner. 
Fordelingen af idrætsgrene i de forskellige faciliteter blev derefter gennemgået hal for hal. 
 
FREDERIKSBERG-HALLERNE 1, 2, 3 OG 4: 
Ingen ændringer i udkastet til Frederiksberg-Hallerne fra seneste sæson. 
 
Hal 1: Ingen bemærkninger til udkastet. 
Hal 2: Håndboldudvalget anførte, at de også ved denne halfordeling mente, at tidspunktet lørdag 
kl. 8-10 burde blive tildelt til håndbold, da tiden efter Håndboldudvalgets opfattelse ikke blev 
anvendt til de aktiviteter under Badmintonudvalget som det var blevet aftalt ved seneste 
fordeling. 
Hal 3: Ingen bemærkninger til udkastet. 
Hal 4: Ingen bemærkninger til udkastet. 
 
I lighed med seneste Fællesmøde gav flere brugere udtryk for, at det fortsat gav store 
udfordringer med aflysninger i Frederiksberg-Hallerne. Det medførte en generel debat om både 
omfang af aflysninger samt måden at informationer om aflysningerne kunne og skulle 
videregives. Det var en problematik brugere på andre anlæg kunne nikke genkendende til og 
også ønskede bedre koordineret og informeret om. 
Det var stadig et klart ønske fra de tilstedeværende repræsentanter for idrætsgrenene, at 
aflysninger blev meldt tidligere ud samt en oversigt over allerede kendte aflysninger, så det ikke 
kun kom ud på månedsbasis og dermed ofte med kort varsel. 
 
TRE FALKE HALLEN 
Ingen ændringer til mandag-fredag. Mindre justeringer til weekender. Fredag aften kl. 20-22 
holdes fri til afvikling håndbold- og futsalkampe samt ad hoc-brug. Håndboldkampe har 
førsteprioritet på søndage, hvor det er påtænkt at rotere mellem håndboldtræning (lørdag 
eftermiddag), rulleskøjte (søndag formiddag), gymnastik og kørestolsrugby (søndag 
eftermiddage) for at fordele aflysninger pga. håndboldkampe nogenlunde ligeligt. 

 
JOHANNESSKOLEN 
Ingen ændringer til fordelingen. I udkastet var det angivet forkert, at skiftet mellem idrætsgrene 
første skulle ske kl. 19.00 i stedet for kl. 18.30. Lørdag eftermiddage kl. 12-16 tildeles til 
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basketballkampe for VLI og ad hoc-tildeling, forventeligt rugby i perioden januar-marts på 
(delvist) kampfrie dage. 
 
FREDERIKSBERG GYMNASIUM 
Gymnastik tildeles alle tider Frederiksberg Gymnasium mandage og onsdage. 
 
KEDEL-HALLEN 
På baggrund af et ønske fra Frederiksberg Bueskydning og efterfølgende indledende 
undersøgelse af muligheden for at etablere faciliteter i Store Hal til bueskydning havde IU 
foretaget en større rokade af idrætsgrene i sammenhæng af Store Hal og Lille Hal. Som en del 
rokaden blev dans placeret i Lille Hal samt fodbold fordelt på flere ugedage. Der var fra 
brugernes side i Kedel-Hallen bred opbakning til dette initiativ. Der vil blive foretaget en række 
tekniske undersøgelser, der skal afgøre om det kan lade sig gøre. 
 
Store Hal: Volleyball, bueskydning og fodbold. IU havde i sit udkast tildelt atletik i mere til 
Frederiksberg Idrætspark nære faciliteter i stedet for i Store Hal. 
Lille Hal: Dans blev tildelt de tider de havde før end sæsonen 2015/2016, mere eller mindre 
svarende til, at dans blev tildelt de tider bueskydning havde. 
Kassen: Dans havde et ønske om at anvende noget af den ledige tid lørdag, der i udkastet 
fremstod som ikke-tildelt tid (IU-tid). En mindre justering var foretaget omkring tildeling til 
kampsport. Ellers ingen ændringer. 
 
SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ 
Ingen bemærkninger til udkastet, hvor basketball er tildelt al tid i skolens hal. 
 
BÜLOWSVEJ-HALLEN 
Store Hal: Eneste ændring IU havde foretaget i var, at gøre tiden onsdag kl. 21.30-23.00 til IU-tid, 
da volleyball var gået tilbage, men omvendt ikke havde kunnet foretage en beregning af 
basketballs behov. Både BasU og VolU tilkendegav ønske om at blive tildelt den pågældende tid. 
VolU ønskede at bytte tider onsdag til mandag med BasU. Det ville BasU undersøge og vende 
tilbage med svar. HåndU foreslog, at man undersøgte om det ville kunne lade sig gære at 
konvertere noget af al den foreningsaflyste tid i Frederiksberg-Hallerne til åbningstid i Bülowsvej-
Hallen. Det ville hjælpe om der kunne blive afviklet selv harpiks håndboldkampe hér. 
 
Lille Hal: Ving Tsun var af IU blevet tildelt den tidlige tid lørdag i stedet for BasU, hvilket svarede 
til et bytte fra sæsonen 2015/2016. Dette ønskede BasU ændret, så de kunne bibeholde den 
tidlige tid til tumlingebasket. Ellers ingen ændringer. 
 
MARIENDALS-HALLEN 
BAH redegjorde for kontrakttiderne i Mariendals-Hallen, herunder, at det ikke var noget IU 
kunne ændre på på eget initiativ, men det var noget som man i FIU’s bestyrelse var 
opmærksomme på i forbindelse med forhandlinger med Frederiksberg Kommune. 
 
Hal A: BadU ønskede, at de angivne IU tider fra kl. 15-16 blev ændret tilbage til ”badminton”. 
BAH forklarede, at IU havde ændret dette på baggrund af udsagn fra BadU/Drive om, at det var 
svært at bruge disse tider pga. længere skoledage som følge af folkeskolereformen. Ved at 
angive IU på disse intervaller, så ville de ikke tælle med som træningstid for BadU som de 
alligevel ikke kunne bruge. IU noterede sig, at BadU tilsyneladende og på glædelig vis godt kunne 
bruge disse tider, hvorfor de ville blive ændret til ”badminton” igen. Dette forhold gjorde sig også 
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gældende for nogle af tiderne kl. 15-16 i Hal B. Der blev foretaget justeringer af enkelte 
betegnelser om træning og kamp på lørdage. 

 
Hal B: FBTK tilkendegav, at de ikke kunne bruge kl. 15-16 på tirsdage, hvorefter denne ville 
overgå til at være IU-tid som kan søges af andre. Frederiksberg Floorball Club har også mulighed 
for at træne lørdag formiddag, når der ikke er badmintonkampe.  
CIC var i udkastet ikke imødekommet om et ønske om tidligere træningstid på onsdage og 
fredage. 
 
Spejlsalen: Ingen ændringer. 
 
Bordtenniskælderen: Ingen bemærkninger til udkastet. 
 
MAGNETEN 
Kampsportsklubberne i Magneten fordeler selv tider til de tre klubber, der anvender denne 
facilitet. IU medvirker gerne til dette arbejde. 
 
FALKONERGÅRDEN 
IU havde i sit udkast foretaget en enkelt ændring til Falkonergårdens Idrætshal, hvor AtlU var 
tildelt tid på fredage i stedet for BasU. Ellers fortsat floorball på mandage og onsdage. 
I de to gymnastiksale var der blevet tid fri på mandage, hvor IU bad interesserede om at søge om 
disse tider. Med færdiggørelsen af KU.BE ville HSK blive tildelt tid hér. AtlU, herunder 
FHI/Parasport Frederiksberg tilkendegav interesse, men ville vende tilbage med konkrete ønsker. 
Fodbold har fortsat onsdage og fredage i gymnastiksalene til indendørs fodbold for poder. 
 
Afrunding på halfordeling: 
IU holder møde tirsdag d. 12. april for at vedtage halfordelingsplanen for sæsonen 2016/2017. 
Den vedtagne halfordelingsplan vil herefter blive sendt ud til fagidrætsudvalgene til videre 
fordeling til udvalgets foreninger samt til orientering til øvrige brugere, der ikke er i 
fagidrætsudvalg. Fagidrætsudvalg skal have meldt tilbage senest i starten af maj. 
 
Ad. pkt. 4 Eventuelt  
BAH redegjorde for IU’s arbejde med Ønskelisten (hvilket fortsat ikke var et specielt godt navn, 
men blev brugt i mangel på bedre) vedr. faciliteter. Fagidrætsudvalg og øvrige idrætsgrene bedes 
forholde sig til faciliteter på deres møder og være klar til at indlevere ønske ikke så langt tid efter 
sommerferien. Det skal være i kvalificeret og motiveret form. IU og FIU’s administration agerer 
gerne sparring og opsamling på dette. 
 
Fordelingsarbejdet omkring Frederiksberg Idrætspark kører også i år i en separat proces med 
inddragelse af Atletikudvalget, Fodboldudvalget, IU, Sanne Flex og FIU’s administration. 
 
BAH kunne afslutningsvis berette om, at der nu var blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skulle 
arbejde videre med FIU’s Idrætsvision. Interesserede skulle være velkomne til at melde sig og 
tage del i det tværgående arbejde med at sikre flere medlemmer i foreningerne og generelt en 
større grad af idrætsdeltagelse og bevægelse på Frederiksberg. Fra IU ville BAH og TL deltage og 
med HL som administrativt koordinator. 
 
Afslutningsvis rettede BAH en stor tak til de fremmødte for aktiv deltagelse og konstruktive input 
til udkastet som IU vil vurdere i forbindelse med den endelige vedtagelse. 
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Referent 
Henrik Løndal 


