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Referat:  Idrætsudvalgsmøde 
                        
                        Tid og sted:  Tirsdag d. 25. oktober 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. Ønskeliste (bilag vedlagt) 
 

3. Flintholm Svømmehal 
 

4. Hermeshallen (bilag vedlagt) 
 

5. Udendørs fordeling, herunder Frb. IP. (bilag vedlagt) 
 

6. Fordeling af tid i Kedel-Hallen (bilag vedlagt) 
 

7. Badminton i Hal 2, Frederiksberg-Hallerne, lørdag  
 

8. Tilbagemeldinger på referater: 
IU: 
18.07.16 
Bestyrelse: 
06.07.16 
Fagidrætsudvalg: 
Atletik 12.10.16 
 

9. Bordet rundt 
 

10. Status & Uddelegering af opgaver 
 

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

 
Ad. pkt. 2. Ønskeliste 
IU gennemgik de indkomne ønsker fra de idrætsfaglige udvalg samt øvrige idrætsgrene og opdaterede 
herefter listen med ønsker til videredistribution til FIU’s Bestyrelse og Økonomiudvalg til yderligere 
behandling og prioritering. 
 
Ad. pkt. 3. Flintholm Svømmehal 
IU accepterede på vegne af FIU, at stå for fordelingen af tider i Flintholm Svømmehal, når denne åbner i 
sommeren 2017. I forlængelse af at påtage sig fordelingen af tider i Flintholm Svømmehal vurderede IU, 
at det ville være hensigtsmæssigt at nedsætte et idrætsfagligt udvalg for svømning. Åbningen af Flintholm 
Svømmehal vil medføre en betydelig forøgelse af kapaciteten til brug for foreningssvømning, hvorfor IU 
ønsker at belyse forskellige brugeres behov for tid i svømmehal. IU betegnede det som særdeles positivt 
med denne kapacitetsforøgelse og deraf også vigtigt at få grebet tingene systematisk an. Ud over de 
nuværende svømmeklubber som aktører vurderede IU, at andre foreninger kunne have behov for tid til 
svømning (parasport, triatlon, mangestrengede idrætsforeninger evt. med særlige målgrupper). 
 
Ad. pkt. 4. Hermeshallen 
FIU overtager efter aftale med Frederiksberg Kommune driften af Hermeshallen fra sommeren 2017, hvor 
ansvaret for fordeling af tid i Hal 2 og Hal 3 er tildelt IU, mens Hal 1 fortsat vil blive brugt til udlejning af 
badmintonbaner. 
Siden sommeren 2016 har der været arbejdet på at udpege de brugere for, hvem det kunne være aktuelt 
og relevant at anvende Hermeshallen indtil der er truffet en beslutning om et langsigtet perspektiv for en 
idrætsfacilitet på denne lokalitet. IU blev præsenteret for et oplæg udfærdiget af FIU’s administration, der 
havde indsamlet information om potentielle brugere, herunder deres generelle situation omkring behov 
og specifikke præferencer til brug i Hermeshallen til brug for at kunne foretage en prioritering af 
brugerne. I oplægget var det betonet, at ikke alle ville kunne blive imødekommet med i et tilstrækkeligt 
omfang af tid i forhold til nødvendige indretningsmæssige tiltag af hallen og indkøb af rekvisitter. 
IU gennemgik oplægget med brugere og traf i første omgang en beslutning om at imødekomme fægtning 
pga. de svære betingelser Frederiksberg Slots Fægteklub har afvikling af deres aktiviteter på Frederiksberg 
Slot. IU drøftede, hvordan der kunne skabes god sammenhængende brug, men traf ikke en endelig 
beslutning om, hvem der ud over fægtning skulle tildeles tid i Hermeshallen. Hermeshallen vil som 
facilitet indgå som en del af den kommende halfordeling til sæsonen 2017/2018. 
 
Ad. pkt. 5. Udendørs fordeling, herunder Frb. IP. 
Atletikudvalget (AtlU) havde rettet henvendelse til Idrætsudvalget vedr. fordeling af tid i Frederiksberg 
Idrætspark i vintersæsonen omkring tid mandag eftermiddag.  
På baggrund af de tider som AtlU samlet disponerede over uden- og indendørs indvilgede AtlU i at lade 
Fodboldudvalget (FodU) anvende mandage kl. 16.00-17.30 i vinterperioden i sæsonen 2015/2016 som 
AtlU eller var blevet tildelt oprindeligt. Da tildelingen til AtlU uden- og indendørs i indeværende sæson 
ikke var den samme som sæsonen forinden ønskede AtlU igen at disponere over tidsrummet på mandag 
eftermiddage. AtlU havde derfor bedt IU om at tage fordelingen af tid i Frederiksberg Idrætspark op til 
revision med udgangspunkt i, at det oprindeligt var en atletiktid. 
  
HL orienterede om, at tiden mandag eftermiddag allerede var fordelt på foreningsniveau som en del af 
fodboldklubbernes interne fordeling af tid i Frederiksberg Idrætspark. Idrætsudvalget betegnede det som 
uheldigt, at der ikke var blevet taget højde for denne situation, da det på den ene side var meldt ud, at 
AtlU’s afgivelse af tid kun var gældende for én sæson, men omvendt nu også var et så fremskreden 
tidspunkt i denne sæson, at AtlU igen ønskede at gøre brug af tiden. 
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Idrætsudvalget traf en beslutning om at FodU fortsat ville kunne anvende tiden til træning på 
kunstgræsfodboldbanen og samtidig lade AtlU have adgang til løbebaner, men med en bemærkning om, 
at atletikudøverne i et vist omfang må påregne, at bolde kan løbe ud på løbebanerne. I forbindelse med 
behandlingen af dette punkt havde Idrætsudvalget erklæret Berit El-Nasser for inhabil i kraft af hendes 
tilknytning til FIF Atletik. 
 
Idrætsudvalget valgte at lade denne justering af tildelingen af tid løbe indtil 31/12 og ved et kommende 
møde vurdere om ordningen med sameksistens skal fortsætte eller der skal foretages en prioritering til ét 
af de to fagidrætsudvalg. 
 
Idrætsudvalget vil for fremtiden sikre større opmærksomhed justering af fordeling, hvori der indgår 
passus for brug, så de involverede parter er bekendt med vilkår, herunder varighed og varsler for en 
tilbagejustering eller videreføring af en justeret fordeling. 
 
Ad. pkt. 6. Fordeling af tid i Kedel-Hallen 
Som udløber på, at det ikke havde været muligt at etablere en ramme til brug for bueskydning i Store Hal i 
Kedel-Hallen havde IU kort før sommerferien udfærdiget en alternativ plan til den oprindeligt vedtagne 
halfordelingsplan. De to planer med udgangspunkt i bueskydning i henholdsvis Store Hal og Lille Hal 
bekræftede IU således, at hvis der bliver etableret faciliteter til bueskydning i Store Hal, så vil denne 
træde kraft, om end med et passende varsel, så brugerne i de to haller har mulighed for at omstille sig. 
IU ønskede at modtage en status på udviklingen i arbejdet med at skabe rammer til bueskydning i Store 
Hal. 
 
Ad. pkt. 7. Badminton i Hal 2 
Ved den seneste halfordeling valgte IU at tildele tid lørdag morgen kl. 8-10 i Hal 2 i Frederiksberg-Hallerne 
til Badmintonudvalget. Det blev gjort med den passus, at det i løbet af efteråret skulle evalueres om 
badminton skulle beholde tiden eller om den skulle tildeles Håndboldudvalget som også havde ønsket 
tiden. IU vurderede ikke, at der var grund til at ændre på dette. IU foretager en ny vurdering efter jul for 
den resterende del af sæsonen. 
 
Ad. pkt. 8. Tilbagemelding på referater 
IU: 
18.07.16 
Ingen kommentarer til referaterne. 
Bestyrelse: 
06.07.16 
Ingen kommentarer. 
 
Fagidrætsudvalg: 
Atletik 12.10.16 
Ingen kommentarer. 
 
Ad. pkt. 9. Bordet rundt 
Intet fremkom 
 
Ad. pkt. 10. Status & Uddelegering af opgaver 

• Ret henvendelse til Basketballudvalget vedr. justering af fordelingsnøgle (HL) 
• Status for planer om idrætsfacilitet på Skolen på Grundtvigsvej (HL) 
• Status på børne- og ungdomsvolleyball (HL) 

 
Ad. pkt. 11. Næste møde 
Næste møde planlægges til december. Dato aftales efterfølgende. 


