
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: Fællesmøde med Idrætsudvalget (IU), 
Atletikudvalget (AtlU) og 
Fodboldudvalget (FodU) samt FIU. 

                        
                        Tid og sted:  Onsdag d. 15. juni 2016, kl. 17.30                        
   i FIU’s administration. 

 
Tilstede:   Fra IU: Bodil Allesen-Holm, (BAH) 

Fra FodU: Jørgen Andersen (JA), Keld 
Jørgensen (KJ) 
Fra AtlU: Mansoor Siddiqi (MS), Anne 
Møller (AM) 
Fra FIU: Sanne Flex, Henrik Løndal (HL) 
referent 

                                                                                                                                                                                           
   

1. Præsentation af mødets deltagere 
 

2. Præsentation af og debat om IU’s udkast til halfordelings 2016-2017 
for Frederiksberg Idrætspark 

 
3. Evt. 
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Ad. pkt. 1. Præsentation af mødets deltagere 
BAH bød velkommen og mødets deltagere præsenterede sig. 
 
Ad. pkt. 2. Frederiksberg Idrætspark 
BAH rettede en tak til deltagerne for fremmøde og ønske om at medvirke til fordelingen af tider i 
Frederiksberg Idrætspark og udtrykte håb om, at man kunne drage nytte af den seneste sæsons 
erfaringer og oplevelser. 
BAH redegjorde for, at IU havde valgt at tage udgangspunkt i den indeværende sæsons fordeling som 
udkast til en fordeling for den kommende sæson og bad de fagidrætsudvalg om at kommentere på 
dette samt inddrage relevant information fra indeværende sæson. 
 
AtlU kunne berette, at det havde været en svær begyndelse på den seneste vintersæson med starten 
i uge 43, men det var relativt hurtig faldet på plads og fundet en rytme. Der havde enkelte gange 
været noget snak til gene for de blinde løbere, men ved påtale havde der været forståelse for 
situationen, så det havde ikke været et gennemgående problem med, at der ikke havde været ro. 
AtlU kunne godt se, at der var nogle ting, der kunne lade sig gøre omkring skifte og samtidig med, at 
der er fodbold. Det havde været et lærerigt år, men der er stadig en bekymring for, at atletikken kan 
komme i klemme/blive forstyrret i træning. 
 
SF angav en del af årsagen til, at en række problemer var blevet afhjulpet, skyldtes personalet i 
idrætsparken, som havde været opmærksomme på adfærd og ophold omkring atletikfaciliteter og 
fodboldbane. Det havde også været en hjælp, at fodboldhold, nu var nødt til at hente nøgle hos 
personalet for at kunne låse mål op. Det havde medført en tættere kontakt til brugere og deraf 
højere grad af løbende dialog. 
 
BAH spurgte til, hvilke typer af brugere, der kan være i idrætsparkens samtidig, hvortil SF svarede, at 
det var de brugere, der kunne kommunikere sammen, for det var dét, der havde givet de forbedrede 
skift og til tider overlap mellem atletik og fodbold. 
For FodU’s vedkommende havde det generelt været velfungerende den seneste sæson og udtrykte 
også ros til SF og den øvrige stab. 
 
Både AtlU og FodU åbnede op for en drøftelse af en højere grad af sameksistens i idrætsparken, hvor 
det hidtil har været enten eller. I hverdagen havde det dog vist sig, at nogle brugere allerede 
praktiserede en mindre grad af sameksistens, hvilket de tilstedeværende ved mødet bredt mente 
kunne tages som et udtryk for, at nogle ting kunne lade sig gøre. 
Fra begge sider var der dog enighed om, at det krævede yderligere undersøgelse og efterfølgende 
udfærdigelse af klare spilleregler for hvornår der kunne være sameksistens og hvornår tid skulle være 
dedikeret til den ene eller den anden idrætsgren. KJ påpegede, at det ville være et spørgsmål om 
type af aktivitet først og fremmest ligesom, at det først og fremmest var et spørgsmål om, at det var i 
vinterhalvåret, at der var mest brug for sameksistens og givetvis også bedst mulighed for det. 
 
De to udvalg ville i den kommende tid skulle tale sammen med inddragelse af rette trænere i forhold 
til at kvalificere typer af hold, antal deltagere og andre praktiske forhold for at afgøre omfang og 
tidspunkter for sameksistens. Mødets deltagere drøftede disse ting på et overordnet plan. FodU  
 
Det ville også blive overvejet om sommerplanen for den kommende sæson (efter ca. 1. april 2017) 
drøftes senere, når den første med eventuelt sameksisterende træning kan evalueres.  
FodU påpegede det uhensigtsmæssige i at overgangen fra vinter til sommer ikke følger FGV’s åbning 
af fodboldbanerne på Jens Jessens Vej. Det var et klart ønske fra FodU, at dette blev synkroniseret. 
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AtlU bad om betænkningstid for at kunne vurdere, hvordan det kunne passe med deres egen 
overgang fra vinter til sommer.  
 
FodU spurgte til muligheden for at afvikle to kampe på lørdage. Det var et ønske, at der kunne 
indbygges noget fleksibilitet omkring åbningstider på lørdage. SF var ikke afvisende, men det skulle 
belyses grundigt og tilrettelægges med flere hensyn for øje. SF gav klart udtryk for, at det ikke ville 
blive til fordel for hold på lavere niveau, hvis det skulle blive til noget. AtlU blev også bedt om at 
undersøge om FodU vil have mulighed for at starte tidligere på lørdage, så der kan blive afviklet to 
kampe uden, at det var nødvendigt med at ændre på åbningstider. 
 
AM glædede sig over den konstruktive dialog, men gav også udtryk for et lille forbehold som det lille 
forbund/mindre idrætsgren og den deraf affødte bekymring for at blive overrumplet af det store 
forbund/store idrætsgren.  
 
Tilbagemeldinger med betragtninger på sameksistens skal indsendes senest d. 29. juni fra begge 
fagidrætsudvalg. 
 
Om øvrige forhold i idrætsparken: 
SF spurgte AtlU, hvornår dette kunne levere en stævneoversigt, da det ville hjælpe på koordineringen 
af særlige begivenheder og fodboldkampe med tidligere indlevering. FodU koordinerer og udsender 
en liste over begivenheder ultimo november, hvilket AtlU også vil arbejde hen mod. 
 
AtlU bad om, at der ikke blev lagt to kampe på hinanden følgende onsdage hen over foråret. SF 
svarede, at det var hun opmærksom på og påpegede, at det som AtlU havde oplevet for nyligt ikke 
var FodU, der var blevet tildelt to onsdage i træk, men hvor det ene havde været et FIU-arrangement. 
Der skulle dog ikke herske tvivl om, at det var noget som SF var opmærksom på, men samtidig var det 
også en tid på året, hvor alle gerne ville afvikle en lang række ting og samtidig træne. 
 
Ad. pkt. 3. Evt. 
Intet fremkom. 


