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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. Behandling af fordelingsnøgle fra FodU 
 

3. Udkast til halfordeling 2016/2017 
 

4. Henvendelse fra FHI vedr. gener ifbm. brug af Frederiksberg 
Idrætspark 

 
5. Tilbagemeldinger på referater: 

IU: 
02.12.15 
Bestyrelse: 
30.11.15 
Fagidrætsudvalg: 
Atletikudvalget 18.11.15 
Fodboldudvalget 16.11.15 

 
6. Bordet rundt 

 
7. Status & Uddelegering af opgaver 

 
8. Næste møde 
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Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad. pkt. 2. Fordelingsnøgle fodbold 
IU gennemgik og drøftede den af FodU justerede fordelingsnøgle til brug for arbejdet med den 
forestående banefordeling. BAH havde været i kontakt med FodU’s formand med henblik på at få 
uddybet nogle af forholdene omkring fordelingsnøglen. Justeringen af fordelingsnøglen var blevet 
enstemmigt vedtaget af FodU. 
JB gav på baggrund af sit kendskab til fodboldens måde at organisere sig og tilrettelægge aktiviteter 
udtryk for en vis betænkelighed om nogle af aspekterne ved fordelingsnøglen. Herefter valgte IU at 
godkende FodU’s justering af fordelingsnøglen. 
IU vil følge arbejdet med tilrettelæggelsen af banefordelingsplanen, herunder hvordan kapaciteten 
for fodboldbanerne beregnes. 
 
Ad. pkt. 3. Udkast til halfordeling 2016/2017 
IU gennemgik sit udkast til en halfordelingsplan for sæsonen 2016/2017. HL havde indsamlet 
fordelingsnøgletal og ønsker fra de foreninger som ønskede sig tid i de haller som IU havde til opgave 
at fordele tid i. 
IU bemærkede, at det havde givet problemer at opgøre fordelingsnøgletal for især basketball 
omkring børn- og ungdomsbasketball, fordi fordelingsnøglen på en række punkter ikke var dækkende 
for holdbetegnelser og rækker. IU ville pålægge BasU at justere fordelingsnøglen, så den fremover 
ville give et retvisende billede af basketballaktiviteter for at kunne tildele basketball 
fordelingsnøgletal til brug for fordeling. Ellers blev det noteret, at volleyball var gået tilbage, mens 
badminton og håndbold havde små fremgange. Ønsker fra idrætsgrene uden fordelingsnøgler lå 
bredt set i forlængelse af den nuværende tildeling, men generelt havde klubberne været gode til at 
angive prioriteter og alternativer, så IU kunne have flere perspektiver på fordelingen. 
IU blev enige om et udkast til en halfordelingsplan til brug for gennemgang og drøftelse på det 
efterfølgende fællesmøde med fagidrætsudvalg, formænd for øvrige idrætsgrene samt 
halinspektører. HL udsender udkast og indkaldelse til fællesmødet. 
 
Ad. pkt. 4. Henvendelse fra FHI vedr. gener ifbm. brug af Frederiksberg Idrætspark 
IU havde modtaget en henvendelse fra AtlU på vegne af FHI vedr. støjgener som FHI’s hold for blinde 
løbere havde oplevet på onsdage i idrætsparken. Generne var opstået ved, at brugerne før og efter 
FHI’s træning enten blev på stadion efter træning eller kom tidligt inden træning og ved deres 
samtale og færden omkring løbebanerne havde uheldig indflydelse på de blinde løberes 
træningsforhold. 
IU noterede sig problematikken, men måtte henvise til at rette henvendelse til personalet på stadion 
samt evt. FodU/rette enkelte fodboldklubber for at gøre opmærksom på problemet og få det 
afhjulpet. 
FHI bad også om ekstra lys til de blinde (svagtseende) løbere, da det kunne give bedre betingelser for 
træning. IU henviste også i denne sammenhæng FHI til personalet i idrætsparken. 
 
Ad. pkt. 5. Tilbagemeldinger på referater: 
IU: 
02.12.15 
Ingen kommentarer til referatet 
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Bestyrelse: 
30.11.15 
Ingen kommentarer til referatet 
 
Fagidrætsudvalg: 
Atletikudvalget 18.11.15 
Ingen kommentarer til referatet 
Fodboldudvalget 16.11.15 
Ingen kommentarer til referatet 
 
Ad. pkt. 6. Bordet rundt 
BAH: 
 
Ad. pkt. 7. Status & Uddelegering af opgaver 
 
Ad. pkt. 8. Næste møde 
Møderække for foråret: 
5. april – Fællesmøde med fagidrætsudvalg m.m. 
12. april – IU-møde 
2. maj – IU-møde 
Maj/juni – fællesmøde med AtlU+FodU om fordeling i Frederiksberg Idrætspark 


