
Frederiksberg Idræts-Union 
 
 

 

 
Dato: 8. august 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 / 6 
 

Referat:  Idrætsudvalgsmøde 
                        
                        Tid og sted:  Mandag d. 17. juli 2016, kl. 17.00                        
   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. FA 2000 anke af fodboldbanefordeling (bilag følger) 
 

3. Håndbold – fordelingsnøgle + spørgsmål (bilag vedlagt) 
 

4. Behandling af ønsker til tildeling/omfordeling af tid (punkt tilføjet) 
 

5. Badminton – fordelingsnøgle (bilag vedlagt) 
 

6. Frederiksberg Idrætspark – fordelingsplan 2016/2017 (punkt tilføjet) 
 

7. FIU’s Idrætsvision (bilag vedlagt) 
 

8. Tilbagemeldinger på referater: 
IU: 
15.03.16 + 05.04.16 + 12.04.16 + 15.06.16 
Bestyrelse: 
31.03.16 + 04.05 + 01.06 (+ 06.07 referat tilføjet) 
Fagidrætsudvalg: 
Badminton 02.05.16 
Basketball 12.05.16 (havde ikke været tilgængeligt på FIU Web) 
Fodbold 08.02.16 + 07.03.16 + 13.04.16 + 27.04.16 
Håndbold 02.05.16 

 
9. Bordet rundt 

 
10. Status & Uddelegering af opgaver 

 
11. Næste møde 
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Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt, men med to tilføjelser, pkt. 4 + pkt. 6. 

 
Ad. pkt. 2. FA 2000 anke af fodboldbanefordeling (bilag følger) 
Note: IU traf en beslutning om, at erklære Jan Busk for inhabil i forbindelse med behandlingen af anken fra 
FA 2000 qua hans position som formand i FA 2000, hvorfor han ikke deltog i mødet under dette punkt. 
 
IU drøftede den af FA 2000 indsendte anke som var beskrevet i to omgange først til IU og siden uddybet 
til FIU’s administration.  
 
Anke fra FA 2000 som angivet i den tilsendt form til IU og FIU’s administration: 
Mail fra FA 2000 til IU v/ Bodil Allesen-Holm pr. d. 9. juni 2016: 
1) Vi finder det på ingen måde rimeligt, at såfremt en klub ikke kan udnytte den  tid  de  er  tildelt,  blot  
kan  "handle"  med  den.  Dette  finder  vi  dybt  uheldigt  i  en  tid  hvor  der  er mangel  på  træningstid  
mellem  kl.  18.00-19.30  til  specielt  aldersgruppen  15-19  årig.  Vi  mener  at overskydende  tid  skal  
genforhandles  mellem  de  resterende  klubber  i  åbent  forum  og  efter fordelingsnøglen. 
 
2) I forbindelse med tildeling af tid (16 perioder) til FCK´s reserveliga spillere  -  så er vi nødt til  at bede FIU  
tage  stilling  til  om  de  mener  at  "Hold"  -  der  ikke  er  en  del  af  KB  men  FCK  -  skal  have  tildelt 
perioder. Specielt når disse spillere (der er en del af FCK´s superligatrup) i forvejen er kompenseret i 
nøglen  (der  er  udtaget  20  perioder  i  nøglen).  Holdet  fremgår  ikke  under  KB  (DBU-Københavns 
oversigt), men under DBU - FC København. 
 
3) FA 2000 kan ud fra resumeet konkludere, at de ekstra tildelte tider til FA 2000 i aftenperioden ikke kan 
flyttes fra fredage til mandag-torsdage, hvilket vi selvfølgelig mener er kedeligt for vores mange unge 
spillere. 
 
Mail (uddybende) fra FA 2000 til FIU’s administration v/ Søren Burchall pr. d. 8. juli 2016: 
1) Når en klub under FIU (uanset om det er Fodbold, Håndbold, badminton, eller en anden idræt) får tildelt 
trænings tid til sin klub, og såfremt at klubben ikke kan bruge den tildelte tid, er det så OK at klubben frit 
kan bytte sine tider med en anden klub. 
Tænkt eksempel -  FA 2000 har 4 timer som de ikke kan bruge, men vil rigtig gerne have indendørs tid til  
sine  små  poder  om  vinteren  -  er  det  så  OK  at  FA  2000  bytter  de  4  timer  med  FIF,  så  FIF  får 
udendørstid og FA 2000 indendørs tid. 
FA 2000 mener at såfremt en klub ikke kan udnytte sin tid, så må disse tider gå tilbage til puljen, så de 
øvrige klubber de har behov kan bruge denne overskydende tid. 
 
2)  Vores  anlæg  er  så  presset  i  disse  tider,  så  FA  2000  vil  gerne  bede  FIU  tage  stilling  til  om 
professionelle  hold  fortsat  skal  have  tildelt  tid  iht.  nøglen.  FA  2000  er  af  den  overbevisning  at 
professionelle hold træner før kl. 16.00, og derfor ikke skal have tildelt tid i AMATØRERNES trænings pas 
der ligger kl. 16-19.30. 
 
3) FA 2000 vil gerne bede FIU tage stilling til om det er rimeligt at det ene og alene er formanden for 
fodudvalget der bestemmer hvor tiderne de enkelte klubber får tildelt placeres på uge dagene. 
FA 2000 bad om at de 8 ekstra tildelte tider som vi har fået pga. af mange nye ungdoms hold i U15-U19, 
blev lagt enten mandag + onsdag eller tirsdag + torsdag i tidsrummet 18-19.30 på græs, pga. skole 
Formanden har uden at have haft det i plenum egenhændigt lagt tiderne sent fredag aften. 
 
Om behandling af anken: 
FA 2000 og FodU’s formand havde siden indsendelsen af anken kommenteret på forløb og udfald af 
arbejdet i Fodboldudvalget med at justere fordelingsnøgle og udmøntning af baneplan (ca. feb.-maj 
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2016). Anken blev behandlet ud fra FIU’s generelle principper, modeller og arbejdsgange for til- og 
fordeling af tid, fordelingsnøgler og tilrettelæggelse af baneplaner. 
 
Udfald af behandling af ankepunkterne: 
Vedr. punkt 1: 
Det var IU’s vurdering, at der ikke var foregået noget uretmæssigt omkring omfordeling af tider i 
forbindelse med udfærdigelsen af den nye baneplan. 
 

• I arbejdet med udfærdigelsen af en praktisk baneplan vurderede IU, at der ikke var foretaget 
omfordeling, der lå udenfor det, der kunne accepteres for klubber indenfor samme idrætsgren, da 
det ikke stillede andre klubber (mod deres vilje) ringere end udmøntningen af fordelingsnøglen 
havde tilsagt. I det konkrete tilfælde havde omfordelingen heller ikke haft nogen påvirkning på 
øvrige klubbers tildeling. I en omfordeling af tider to eller flere parter imellem vil og bør det i det 
omfang som hver part byder ind med i en omfordeling modsvare de andre parters så tæt på 1:1 
som muligt. Endvidere var omfordelingen sket inden fremlæggelsen og drøftelsen af det endelige 
udkast til en banefordelingsplan ligesom, at det ikke kunne karakteriseres som tid, der ikke kunne 
bruges/overskydende tid. I relation til det i anken anførte tænkte eksempel med et bytte mellem 
klubber fra forskellige idrætsgrene, så vil det være imod gældende principper. En sådan 
omfordeling vil skulle godkendes af IU. 

 
Vedr. punkt 2: 
IU fandt ikke grund til at åbne op for at foretage ændringer i den af et enstemmigt Fodboldudvalg i marts 
måned 2016 vedtagne justering af fordelingsnøglen. 
 

• IU gennemgik forløbet med Fodboldudvalgets arbejde af justere fordelingsnøglen og 
konstaterede, at det var et enigt udvalg, der havde godkendt fordelingsnøglen ved udvalgets 
møde d. 8. marts, hvorefter IU selv ved sit eget møde d. 15. marts efterfølgende havde godkendt 
Fodboldudvalgets oplæg til justering. Med udgangspunkt i dette forløb, den bagvedliggende 
fodboldfaglighed og udseendet af den endeligt justerede fordelingsnøgle mente IU ikke, at der var 
forhold, der talte for, at den ikke skulle være retvisende samt efterfølgende brugt korrekt til brug 
for en udmøntning med henblik på udfærdigelse af en baneplan.  
Det er IU’s holdning og et klart princip i FIU, at en fordelingsnøgle skal give et retvisende billede af 
den pågældende idrætsgrens holdtypers træningsbehov. På spørgsmålet om inklusion af 
professionelle hold i en fordelingsnøgle, så er det IU’s holdning, at disse ikke nødvendigvis skal 
udelukkes fra en fordelingsnøgle. For nuværende er der tilfælde også i andre idrætsgrene, hvor 
professionelle hold er omfattet af fordelingsnøglen samt udmøntningen af denne til brug for 
banefordelingsplan. Ethvert fagidrætsudvalg bør forholde sig kritisk til alle holdtyper i en 
fordelingsnøgle og deres respektive træningsbehov set i relation til den måde aktiviteter er 
organiseret samt måden hvorpå faciliteter bruges. 
Det er IU’s forhåbning, at justeringer af fordelingsnøgler (gældende for alle idrætsgrene med 
fordelingsnøgler) er så langsigtede som muligt og så de stort set kun i tilfælde af ændringer i 
rækkebetegnelser, nye holdtyper indføres og nye aktivitetsformer opstår (typisk besluttet i 
specialforbund/lokalunioner) vil skulle tages op til revision. 

 
Vedr. punkt 3: 
IU fandt ikke grund til at pålægge Fodboldudvalget at skulle udfærdige en ny baneplan, endsige foretage 
justeringer af baneplanen. De udmøntede fordelingsnøgletal er imødekommet i forhold til tildeling og i 
tilstrækkelig grad omkring fordeling, selv om IU har noteret sig, at det ikke er lykkedes at fordele tider på 
fredage med samme procentsats til klubberne. 
 

• Det var IU’s klare vurdering, at det ikke som angivet i anken ene og alene havde været formanden 
for Fodboldudvalget, der havde bestemt, hvordan den nye baneplan skulle tilrettelægges. IU fandt 
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ikke grund til at åbne op for at foretage ændringer i den af et flertal i Fodboldudvalget vedtagne 
baneplan. IU’s repræsentant i Fodboldudvalget havde deltaget i alle de relevante møder i 
Fodboldudvalget og været en del af udvalgets mailkorrespondance med relation til udfærdigelsen 
af baneplanen, men kunne ikke genkende billedet af påstanden om, at formanden ene og alene 
havde bestemt, hvordan tider skulle fordeles. Der havde været en åben drøftelse af det udkast til 
en plan som formanden for Fodboldudvalget havde præsenteret samt den alternative plan som 
FA 2000 fremlagde. Der var ikke tvivl om, at der blandt udvalgets medlemmer havde været 
uenighed om nogle grundlæggende ting omkring tilrettelæggelsen af den nye fordelingsplan. I 
forlængelse heraf havde formanden klart tilkendegivet overfor klubberne, at det ville være op til 
dem at komme med indspil til, hvordan det kunne blive løst, da formanden ikke selv ville være i 
stand til at lægge en plan, der i tilstrækkelig grad kunne få enderne til at mødes på tværs af 
uenigheden. Da det ikke var tilfældet blev klubberne bedt om at tilkendegive, hvilken af de to 
planer de ønskede at tilslutte sig, hvilket resulterede i en flertalsafgørelse til fordel for det udkast 
som formanden havde udarbejdet. IU opfordrer Fodboldudvalget og klubberne til at blive ved 
med at være i god dialog om god og hensigtsmæssig brug af banerne og om nødvendigt justere, 
hvor det måtte tjene alle involverede parter. 

 
Opsamling: 
Hermed træder den af flertallet vedtagne baneplan i kraft pr. 1. august 2016. FA 2000 og Fodboldudvalget 
vil modtage direkte besked om IU’s behandling af anken. 
 
Ad. pkt. 3. Håndbold – fordelingsnøgle + spørgsmål fra HåndU (bilag vedlagt) 
1 Håndboldudvalget havde rettet henvendelse til IU vedr. justering af fordelingsnøgle, en specifik tildeling 
af tid i hal 2 på lørdage i halfordelingsplanen for 2016/2017 samt en kommentar til information om 
aflysninger. 
IU valgte at godkende den af Håndboldudvalget indstillede justering af fordelingsnøglen. IU bød desuden 
en repræsentant fra udvalget velkommen til at gennemgå fordelingsnøgletallene for håndbold sammen 
med FIU’s administration/IU i forbindelse med den kommende halfordeling 2017/2018, da der efter 
Håndboldudvalgets opfattelse var begået fejl med opgørelsen i indeværende sæson. 
2 IU tog Håndboldudvalgets betragtninger omkring brug af Hal 2 i Frederiksberg-Hallerne lørdag morgen 
til efterretning, men mente ikke, at det forholdt sig sådan, så badminton ikke brugte tiden på fornuftig vis. 
IU retter henvendelse til FKIF for at få bekræftet planerne for brugen af disse tider, som 
Badmintonudvalget i forbindelse med den overordnede tildeling af tider til idrætsgrene tilkendegav et 
behov for. 
3 Håndboldudvalget havde bedt IU om at drøfte optimering af information om aflysninger. Det var IU’s 
opfattelse, at dette allerede havde været behandlet og der var givet svar på dette. IU IU bakkede fortsat 
op om bedre information, så denne ikke kun blev givet månedsvis, men så informationer om aflysninger 
og anden brug af hal var kendt så snart, at der i FIU var truffet beslutning om brug til anden side end 
almindeligt foreningsbrug. 
Håndboldudvalget vil modtage direkte besked om IU’s behandling af udvalgets henvendelse. 
 
Ad. pkt. 4. Behandling af ønsker til tildeling/omfordeling af tid (tilføjet) 
Basketballudvalget havde fremlagt et motiveret ønske til en omfordeling af tider i Lille Hal i Bülowsvej-
Hallen lørdag formiddag som Falcon ønskede at bruge til tumlingebasketball. Denne tid havde tidligere 
været tildelt Ving Tsun (kampsport) og samme klub havde via Kampsportsudvalget ønsket sig denne tid 
igen med virkning i 2016/2017. IU valgte efter nærværende grundlag at fastholde den nuværende 
tildeling til Ving Tsun lørdag kl. 9-11 og fortsat tilbyde Falcon søndag kl. 9-11 som mulighed for 
tumlingebasket. 
 
IU valgte på baggrund af indkomne ønsker at tildele ledig tid i Kedel-Hallen og Bülowsvej-Hallen til 
Volleyballudvalget. 
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De relevante udvalg og klubber vil modtage direkte besked om IU’s beslutninger vedr. fordeling af tid. 
 
Ad. pkt. 5. Badminton – fordelingsnøgle (bilag vedlagt) 
IU valgte at godkende den af Badmintonudvalget indstillede justering af fordelingsnøglen. BAH havde 
holdt møde med repræsentanter for udvalget med gennemgang af nøglen, så de uafklarede spørgsmål 
som længe havde ligget, særlig omkring badmintonklubbernes brug af medlemstal, kunne være besvaret 
inden fremlæggelsen af den endelige justering. IU mente, at den justerede fordelingsnøgle gav et 
retvisende billede af badminton som idrætsgren, herunder badmintons brug af medlemstal til at angive 
motionistbehov. 
Badmintonudvalget vil modtage direkte besked om IU’s behandling af justeringen af fordelingsnøglen. 
 
Ad. pkt. 6. Frederiksberg Idrætspark (tilføjet) 
BAH aflagde et referat af det fællesmøde, der havde været afholdt d. 15. juni med deltagelse af 
Idrætsudvalget, Fodboldudvalget, Atletikudvalget, FIU’s administration og Frederiksberg Idrætspark vedr. 
den kommende sæsons fordeling af tider. Mødet havde været konstruktivt og positivt med drøftelser af 
muligheder for en øget grad af sameksistens. De to udvalg havde haft til opgave at vende tilbage med en 
kvalificering og konkretisering af udkast til planer for sameksistens til efterfølgende drøftelse. 
BAH måtte desværre konstatere, at processen efter, at de to udvalg havde fremsendt deres første 
overvejelser om sameksistens var gået i hårdknude. Det var IU’s holdning, at eventuelle tiltag med 
sameksistens skulle komme i kraft af den faglige ekspertise samt kendskab til hverdagen i idrætsparken i 
de to fagidrætsudvalg. Det var ikke IU’s forhåbning/forventning, at det var alle træningstimer endsige 
hele sæsonen, der skulle byde på sameksistens eller skift mellem atletik og fodbold med sameksistens. 
Det vigtigste var, at det ville være tiltag, der var til gavn for både fodbold og atletik og det var ting, der 
kunne blive prøvet af i aftalte perioder. 
IU traf en beslutning om, at såfremt, at de to udvalg ikke vendte tilbage med konkrete tiltag eller aftaler 
om brug og fordeling af tid i Frederiksberg Idrætspark, så ville den nuværende fordelingsplan for 
hverdagene i 2015/2016 være gældende også i sæsonen 2016/2017. Der vil kunne blive foretaget 
justeringer af weekendtider. 
BAH og HL retter henvendelse til Atletikudvalget og Fodboldudvalget med et ønske om at få processen 
tilbage på rette spor samt besked om IU’s beslutning om at videreføre den nuværende gældende 
fordelingsplan for Frederiksberg Idrætspark. 
 
Ad. pkt. 7. FIU’s Idrætsvision (bilag vedlagt) 
BAH aflagde referat til de øvrige IU-medlemmer af det møde som hun havde deltaget i vedr. FIU’s 
Idrætsvision med deltagelse af FIU’s administration samt flere af den nedsatte arbejdsgruppes øvrige 
medlemmer. Blandt mange ting, var der meget naturligt blevet talt om en overordnet organisatorisk 
forankring og struktur i FIU, men mere konkrete ting som eksempelvis målgrupper og elektroniske 
platforme til oplysning og information havde været vendt. BAH anså det for nødvendigt at rejse midler 
både til iværksættelse af tiltag, men også med henblik på at tilføre arbejdskraft for at øge chancen for at 
kunne realisere visionen. BAH omtalte også den rapport om idrætsfaciliteter på Frederiksberg som 
offentliggøres i løbet af efteråret 2016. 
 
Ad. pkt. 8. Tilbagemelding på referater 
IU: 
15.03.16 + 05.04.16 + 12.04.16 + 15.06.16 
Ingen kommentarer til referaterne. Det blev påtalt, at de havde været meget forsinket og det indskærpes, 
at referater skrives hurtigt efter et afholdt møde. 
Bestyrelse: 
31.03.16 + 04.05 + 01.06  (+ 06.07 tilføjet) 
Ingen kommentarer. IU gennemgik referatet fra d. 06.07, da mødet var afholdt efter, at indkaldelse til IU-
mødet var udsendt. 
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Fagidrætsudvalg: 
Badminton 02.05.16 
Ingen kommentarer. 
Basketball 12.05.16 
Havde ikke været tilgængeligt på FIU Web, hvorfor det overføres til næste møde 
Fodbold 08.02.16 + 07.03.16 + 13.04.16 + 27.04.16 
Ingen kommentarer. 
Håndbold 02.05.16 
Ingen kommentarer. 
 
Ad. pkt. 9. Bordet rundt 
Flere af IU’s medlemmer havde oplevet, at de ikke var blevet inviteret med til møder i fagidrætsudvalgene 
(særligt hen over foråret i forbindelse med halfordeling), at varsel for mødedato havde været sendt ud 
meget sent eller der havde været sammenfald med datoer. IU opfordrer alle fagidrætsudvalg til at aftale 
møder i god tid (evt. bruge Doodle) og prioritere, at det tilforordnede IU-medlem kan deltage. 
 
HL orienterede om: 
- at man fortsat afventer om det vil kunne lade sig gøre at etablere faciliteter til bueskydning i Store Hal i 
Kedel-Hallen i relation til om den halfordelingsplan som IU vedtog (april 2016), kan fastholdes eller om 
man vil skulle følge den alternative plan som blev udsendt lige før sommeren til brugerne i Kedel-Hallen. 
 
- at FIU med kort varsel i midten af juni blev bedt om at stå for fordeling af tider til foreninger i 
Frederiksberg Svømmehal. Det kom få dage inden, at HSK stod til at skulle åbne for tilmelding til den 
kommende sæsons svømmehold til hvilke klubben havde forventet, at man (ligesom i foregående 
sæsoner) fik tiderne tildelt af Frederiksberg Kommune. FIU’s administration traf pga. det korte varsel på 
vegne af FIU’s Idrætsudvalg beslutning om at foretage en administrativ tildeling af tider til 
svømmeklubberne (HSK og VLI) for, at de kunne åbne for tilmelding til hold som planlagt. De tildelte tider 
for den kommende sæson er identiske med de tider som HSK og VLI har haft i sæsonen 2015/2016. Fra 
sæsonen 2016/2017 vil fordelingen blive foretaget efter FIU’s normale principper med IU-tildeling til 
idrætsgrene og fordeling mellem klubber i fagidrætsudvalg i mellem. 
 
Ad. pkt. 10. Status & Uddelegering af opgaver 

• Fodboldudvalget og FA 2000 vedr. behandling af anke (HL) 
• Håndboldudvalget vedr. udvalgets henvendelse (HL) 
• FKIF vedr. klubbens brug af Hal 2 i Frederiksberg-Hallerne, lørdag morgen (HL) 
• Fagidrætsudvalg og klubber vedr. tildeling af tider (HL) 
• Badmintonudvalget vedr. justering af fordelingsnøgle (HL) 
• Atletik- og Fodboldudvalgene vedr. Frederiksberg Idrætspark (BAH + HL) 
• Fagidrætsudvalg om invitation af IU-medlemmer til møder (HL) 
• Fagidrætsudvalg + klubber vedr. IU’s Ønskeliste til faciliteter (HL) 

 
Ad. pkt. 11. Næste møde 
Møderække for efteråret 2016 aftales efterfølgende. 


