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Referat:  Idrætsudvalgsmøde 
                        
                        Tid og sted:  Tirsdag d. 13. december 2016, kl. 17.30                        
   i FIU’s administration. 

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

(JB), Berit El-Nasser (BEN), Torben 
Lorentzen (TL), Henrik Løndal, referent 
(HL) 

                                                                                                                                                                                      
 DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Halfordeling 2017/2018 
 

3. Basketball – fordelingsnøgle 
 

4. Hermes-Hallen 
 

5. Frederiksberg Idrætspark – fordeling på mandage 
 

6. Medlemstal 
 

7. Kedel-Hallen 
 

8. Ansøgning fra Kyudojo Seishinkan 
 

9. Overlevering af opgaver 
 

10. Tilbagemeldinger på referater: 
IU: 
25.10.16 
Bestyrelse: 
26.10.16 
Fagidrætsudvalg: 
- 

 
11. Bordet rundt 

 
12. Status & Uddelegering af opgaver 

 
13. Næste møde 
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Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  

 
Ad. pkt. 2. Halfordeling 2017/2018 
IU drøftede en overordnet plan for møderækken i forbindelse med halfordelingen 2017/2018 med 
passende deadlines, herunder tid til fagidrætsudvalg til at mødes efter den endelige vedtagelse af 
halfordelingsplanen. Dato for Fællesmøde samt deadlines for ansøgninger og indmelding af 
holdoversigter til brug for beregning af fordelingsnøgletal vil blive meldt ud, så snart, at møderækken er 
fastlagt med den nye idrætskonsulent. 
 
Ad. pkt. 3. Basketball - fordelingsnøgle 
Basketballudvalget (BasU) havde fremsendt en justering af fordelingsnøglen for basketball. Det glædede 
IU. . IU gennemgik den fremsendte reviderede nøgle og fandt følgende forhold, som udvalget ønsker 
yderligere belyst inden justeringen ville kunne blive godkendt: 
 

• Præcisering af ”Ungdom, elite” (hvilke årgange og/eller rækkenavne drejer det sig om)? 
• Præcisering af ”Ungdom, øvrige” (hvilke årgange og/eller rækkenavne drejer det sig om)? 
• Hører rækkerne ”old boys/veteran” fra tidligere justering (2000) under ”Hold udenfor turnering, 

Motionisthold” i den nye justering (2016)? 
• Hvordan kan ”Hold udenfor turnering, Motionisthold” opgøres? I tilfælde af angivelse af en 

tildeling til motionister, henviser IU til Badmintonudvalget, der har indarbejdet en definition på 
antal spillere på et givent gennemført turneringshold, så en restmængde af medlemmer (dermed 
motionister) kan opgøres ud fra det samlede medlemstal. 

• IU kan se en beregningsmæssig udfordring omkring tildelingsprocent ved, at kapaciteten på 
Skolen på Nyelandsvej kan opgøres med enten én eller to baner afhængigt af hvilke årgange, der 
af den enkelte basketballklub bliver tildelt tid på denne facilitet. BasU bedes komme med et 
forslag på hvordan dette løses, evt. ved at se på fodboldens fordelingsnøgle, hvor der er tale om 
forskellige periodeopdelinger alt afhængigt af tiden på dagen og dermed brugerne.   

• Er de enkelte fordelingsnøgletal et udtryk for hver type holds træningsbehov på en hel bane 
(voksen eller ungdomsbane)? Skal eksempelvis hvert enkelt U12-hold have en hel bane (stor bane) 
3 timer pr. uge eller kunne man forestille sig at XX antal hold per banetime? 

• En præcisering af hvordan hold, der deltager i kampstævneform, er nødvendig, hvor mange 
stævner skal man deltage i osv., samt hvordan ved man hvilke hold, der har deltaget i hvad og 
hvor stort er et hold? 

• Hvordan defineres de yngste årganges hold som ikke findes i holdoversigten på DBF’s 
holdoversigter for klubberne? 

 
IU vil gøre BasU opmærksom på, at såfremt den justerede fordelingsnøgle skal anvendes i forbindelse 
med den kommende halfordeling for sæsonen 2017/2018, så vil de oplistede forhold skulle være afklaret 
inden næste ordinære IU møde i januar. IU og FIU’s administration stiller sig gerne til rådighed for 
sparring. 
Som i forbindelse med tidligere justeringer af fordelingsnøgler (uanset idrætsgren), så vil beregning af 
fordelingsnøgletal ved den førstekommende halfordeling blive foretaget med både den justerede udgave 
af fordelingsnøglen og den tidligere justering for at vurdere konsekvenserne af nøglen. 
 
Ad. pkt. 4. Hermeshallen 
IU drøftede i forlængelse af beslutningen ved seneste IU-møde om at prioritere tid til fægtning i 
Hermeshallen, når FIU overtager drift og tildeling af tid i Hermeshallen i sommeren 2017, hvordan hallen 
vil kunne bruges af øvrige brugere. Det er IU’s ønske, at flest mulig idrætsgrene tilgodeses, men 
anerkender også, at der vil kunne være forhold, der gør, at der vil skulle prioriteres mellem de potentielle 
fremtidige brugere. IU gennemgik det af foreningerne fremsendte materiale og bad på baggrund heraf 
om uddybning af nogle forhold, der blev skønnet afgørende for om det kan være en bred 
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kombinationsløsning om brug eller om det er nødvendigt med en skarpere prioritering. IU afstemte 
forskellige scenarier og aftalte, at dette kunne være nødvendigt at klare pr. mail indenfor et kort 
tidshorisont af hensyn til det videre forberedende arbejde med at skulle klargøre hallen eller for 
foreningernes skyld af hensyn til indkøb af rekvisitter. 
Det er IU’s hensigt at sikre, at Hermeshallen ikke bliver et ”kludetæppe” omkring tildeling, men sikre 
stabil samt god brug i den periode hallen vil bestå i sin nuværende form. 
IU pointerede at Hermeshallen kommer til at indgå som en del af den samlede indendørs halfordeling.  
 
Ad. pkt. 5. Frederiksberg Idrætspark – fordeling på mandage 
IU besluttede ved sit seneste møde ultimo oktober, at give atletik adgang til løbebanerne på mandag 
eftermiddage i en tid, der ellers var i brug af fodbold (se referat fra IU møde den 25.10.16 for yderligere 
information) og pålagde sig selv at evaluere dette i løbet af december måned med henblik på om denne 
ordning med sameksistens skulle fortsætte eller om tiden skulle prioriteres til enten AtlU eller FodU. På 
baggrund af de positive tilbagemeldinger og fravær af tilbagemeldinger om konflikter i forbindelse med 
sameksistensen, valgte IU at lade ordningen fortsætte i den resterende del af indeværende vintersæson. 
Endvidere traf IU beslutning om at udvide ordningen til at omfatte både mandag og tirsdag kl. 16.00-
17.30 med det forbehold, at AtlU vil skulle være indforstået med, at der vil kunne løbe bolde ud på 
løbebanerne samt at der vil skulle tages almindelig hensyn af begge grupper af brugere. På baggrund af 
en henvendelse fra KB omkring brug af Frederiksberg Idrætspark på mandage ønskede IU at understrege, 
at det ikke ville betyde en beskæring af tildelt tid til fodboldklubberne, dog en gensidig hensyntagen ved 
brug. 
 
Ad. pkt. 6. Medlemstal 
IU drøftede den udleverede opgørelse over medlemstal udarbejdet af Frederiksberg Kommune Kultur & 
Fritid og noterede sig de mest markante frem- og tilbagegange fra opgørelsen pr. 1. oktober 2016.  
 
Ad. pkt. 7. Kedel-Hallen 
FIU’s administration og halinspektør i Kedel-Hallen havde sammen med Frederiksberg Bueskydning 
afsluttet arbejdet med at afdække mulighederne for at etablere bueskydning i Store Hal i Kedel-Hallen. 
Konklusionen var, at det godt ville kunne lade sig gøre om end ikke i den oprindeligt foreslåede form med 
udspændte kabler til hæftelse af pilefang pga. vægge og lofts bæreevner. Den alternative løsning var også 
brugbar for bueskydning, hvorfor IU skulle afstemme, hvordan og hvornår en fordelingsplan med 
bueskydning i Store Hal ville kunne træde i kraft.  
IU ønsker at kvalificere dette varsel ved at lade FIU’s administration indhente information fra de berørte 
parter: bueskydning, dans og fodbold. FIU’s administration vil desuden skulle arbejde på et alternativ til 
fodbold som kompensation for at blive beskåret med 2½ time på lørdage. Det vurderes til at være 
sandsynligt at tilvejebringe en god del af denne tid. IU pegede på, at det ville være passende varslet med 
ikrafttrædelse af den oprindelige halfordeling med bueskydning i Store Hal mandag d. 20. feb. Dette vil 
blive af- eller bekræftet, så snart, at IU har modtaget tilbagemeldinger fra de berørte parter. 
 
Ad. pkt. 8. Ansøgning fra Kyudojo Seishinkan 
Kyudojo Seishinkan havde fremsendt en ansøgning om tildeling af tid søndag aften i en ikke-navngiven 
facilitet, men teknisk beskrevet facilitet med henblik på at tilrettelægge et forløb hen mod deltagelse i EM 
og VM. IU bakkede op om Kyudojo Seishinkans ansøgning, men erkendte ikke at have mandat til at træffe 
en gældende beslutning, da det vil kræve stillingtagen af ledende halpersonale, hvorfor ansøgningen vil 
blive sendt videre. FIU’s administration vil medvirke til afsøge andre periodevis og ad hoc-muligheder for 
tildeling. 
 
Ad. pkt. 9. Overlevering af opgaver 
I forbindelse med HL’s fratræden som idrætskonsulent i FIU ønskede IU at sikre, at evt. uløste og/eller 
andre centrale opgaver blev overleveret hensigtsmæssigt til HL’s efterfølger. BAH pegede på optælling og 
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brug af software til udtræk om brug, blev givet videre med særlig opmærksomhed. BAH og HL mødes 
inden jul for at gennemgå øvrige overlevering. 
 
Ad. pkt. 10. Tilbagemelding på referater 
IU: 
25.10.16 
Ingen kommentarer til referaterne. 
Bestyrelse: 
26.10.16 
Ingen kommentarer. 
 
Fagidrætsudvalg: 
Ingen referater 
 
Ad. pkt. 9. Bordet rundt 
BAH orienterede kort om, at FIU’s to nye medarbejdere, Mia Bergsbo (idrætskonsulent) og Dorthe M. 
Olsen (kommunikations- og administrationsmedarbejder), var fundet. Begge tiltræder pr. 1. januar 2017. 
 
Ad. pkt. 10. Status & Uddelegering af opgaver 

• Opret Doodle vedr. datoer for IU-møder, herunder Fællesmøde om halfordeling (HL) 
• Ret henvendelse til BasU vedr. IU’s behandling af udvalgets indsendte justering af fordelingsnøgle 

(HL) 
• Ret henvendelse til ODK vedr. uddybelse af behovsbeskrivelse for Hermeshallen (HL) 
• Ret henvendelse til FodU og AtlU vedr. IU’s beslutning om mandag og tirsdag eftermiddage i 

Frederiksberg Idrætspark (HL) 
• Indhent oplysninger fra de berørte parter i Kedel-Hallen med henblik på ændring i fordelingsplan 

(HL) 
• Ret henvendelse til halinspektører vedr. ansøgning fra Kyudojo Seishinkans ansøgning om tid (HL) 

 
Ad. pkt. 11. Næste møde 
Møderække for foråret forsøges fastlagt inden jul. 


