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Referat:  Idrætsudvalgsmøde 
                        
                        Tid og sted:  Mandag den 3. april 2017, kl. 17.00                        
   i FIU’s administration. 

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

(JB), Berit El-Nasser (BEN), Torben 
Lorentzen (TL), Mia Bergsbo, referent 
(MB) 

                                                                                                                                                                                       
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Udkast til halfordeling 2017/2018  

3. Tilbagemeldinger på referater: 

IU 

31.01.17 

Bestyrelse 

23.01.17 og 02.02.17 

Fagidrætsudvalg 

Fodbold: 08.02.17 

4. Bordet rundt 

5. Evt. 

6. Status & Uddelegering af opgaver 

7. Næste møde 

 
 
 
Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
 
 
Ad. pkt. 2. Udkast til halfordeling 2017/2018 
Idrætsudvalget (IU) gennemgik, reviderede og vedtog udkastet til skolesalsfordeling samt halfordelingen. 
 
FIU har overtaget administrationen af tider til idrætsforeninger i skolernes sale og på skolernes 
udendørsbaner. Da skolernes udendørsbaner var tildelt til klubberne frem til april 2017, er denne 
fordeling allerede blevet vedtaget af IU og kommunikeret ud til de relevante  
idrætsforeninger samt lagt på FIU’s hjemmeside i marts måned. 
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Idrætsudvalget ønsker at udarbejde retningslinjer for IUs arbejde med fordeling af haltider for at skabe 
større gennemskuelighed. JB laver et udkast. 
Idrætsudvalget drøftede, hvordan foreninger, der opstarter nye/andre aktiviteter skal håndteres. 
Diskussionen tages op igen ved kommende IU-møder, samtidig med at der udarbejdes retningslinjer for 
fordelingen af haltider. 
 
Der er kommet ansøgninger ind på svømmetider fra tre foreninger: HSK, KSG og Pan idræt. 
Svømmeudvalget i FIU har ikke været aktivt siden 2006. 
Idrætsudvalget besluttede, at svømmeudvalget aktiveres og BAH bliver idrætsudvalgets repræsentant i 
svømmeudvalget.  
MB planlægger det første møde i svømmeudvalget med en repræsentant fra hver af de tre klubber. 
 
Der er kommet ansøgninger på floorballtider fra fire foreninger: Frederiksberg Floorball Club, CBS 
Floorball, Pan Idræt og Sportskollektivet. 
Ifølge FIU’s love er det bestyrelsen, der nedsætter de idrætsfaglige udvalg. Idrætsudvalget henstiller til, at 
bestyrelsen nedsætter et floorballudvalg, så de tildelte floorballtider i halfordelingen 2017-2018 kan 
fordeles internt i et floorballudvalg. 
JB vil blive idrætsudvalgets repræsentant i floorballudvalget, når det er nedsat. 
 
Oversigt over idrætsudvalgets repræsentanter i idrætsfaglige udvalg: 
Atletikudvalget: BAH 
Badmintonudvalget: JB 
Basketballudvalget: BEN 
Fodboldudvalget: TL 
Gymnastikudvalget: TL 
Håndboldudvalget: JB 
Kampsportsudvalget: BAH 
Svømmeudvalget: BAH 
Volleyudvalget, BEN 
Det kommende floorballudvalg: JB 
 
Ved fremtidige henvendelser fra foreninger omkring booking af enkelte ledige tider eller ledige tider for 
en hel sæson af mindre omfang har IU givet MB mandat til dette, såfremt bookingen ikke er i konflikt med 
andre tider. 
 
Frederiksberg Bordtennis Klub skal anmodes om at udarbejde et udkast til fordelingsnøgle for fordeling af 
tider mellem bordtennisklubber. 
 
Det skal bemærkes, at ikke alle sale, baner og haller vil blive gennemgået på fællesmødet mellem IU; 
halinspektører, formænd for fagidrætsudvalg og repræsentanter for FIU klubber uden fagudvalg. Mødet 
foregår torsdag den 20. april.  
 

Ad pkt. 3 Tilbagemeldinger på referater: 
IU: 
31.01.17 
Bestyrelse: 
23.01.17 og 02.02.17 
Fagidrætsudvalg: 
Fodbold: 08.02.17 
 
Punktet blev grundet tidspres udsat til næste møde. 
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Ad. pkt. 7. Bordet rundt 
BAH foreslog at idrætsudvalgets møde omkring udkastet til halfordelingen næste år planlægges som et 
halvdagsmøde i stedet for et aftenmøde. 
 
Ad. pkt. 8. Status & Uddelegering af opgaver 
JB: laver udkast til retningslinjer for fordeling af haltider 
MB: implementerer ændringer i udkastet til halfordelingen samt noterne dertil 
MB: sender materiale ud til deltagerne i fællesmødet den 20. april 
BAH: udarbejder præsentation til fællesmøde 
MB: koordinerer det første møde i svømmeudvalget 
MB beder Frederiksberg Bordtennis Klub om at lave udkast fordelingsnøgle for fordeling af bordtennistid. 
 
Ad. pkt. 9. Næste møde 
20. april 2017: fællesmøde 
Torsdag den 4. maj 2017 kl. 17.00: Idrætsudvalgsmøde med vedtagelse af halfordelingen. 
 

 
 


