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Referat:  Idrætsudvalgsmøde 
                        
                        Tid og sted:  Mandag den 19. juni 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), Dorthe Monique Olsen, 
administrationen FIU (DMO). 

                                                                                                                                                                                       
DAGSORDEN: 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Evaluering af halfordeling  
 

3. Planlægning af processen for fordeling af udendørstider. 
 

4. Drøftelse af retningslinjer og principper for fordeling af tider samt aflysninger. 
 

5. Drøftelse af proces for ”ønskelisten” (klubbernes ønsker til forbedringer af faciliteter). 
 

6. Tilbagemeldinger på referater: 
IU: 
20. april og 4. maj 
Bestyrelse: 
Fagidrætsudvalg: 
Atletikudvalget: 1. februar 
Basketudvalget: 29. maj 
Kampsportsudvalget: 16. maj 
Svømmeudvalget: 27. april og 22. maj 

 
7. Bordet rundt 

 
8. Status & Uddelegering af opgaver 

 
9. Næste møde 
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Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
 
 
Ad. pkt. 2. Evaluering af halfordeling 2017/2018 
Idrætsudvalget (IU) gennemgik og evaluerede processen for halfordelingen 2017-2018.  
Til næste år skal skemaer opdateres og der skal udbedes kvitteringer for mail, der sendes ud, så der er 
sikkerhed for at de modtages. 
 
 
Ad pkt. 3 Planlægning af processen for fordeling af udendørstider 
I starten af august sendes en reminder ud til klubber, der har udendørstider, med at de tildelte tider gælder 
frem til 1. april 2018. Hvilket skyldes, at fordelingen fremover vil gælde fra 1. april til 1. april året efter. 
IU sætter gang i processen hurtigst muligt, og det tilstræbes at have en fordelingsplan klar den 1. november 
2017. 
 
IU udbeder ønsker til tider fra atletikklubberne, fodboldklubberne og Frederiksberg Rugbyklub. 
 
Formændene for fodboldudvalget og atletikudvalget samt de relevante halinspektører vil inviteres til at 
deltage i et møde om udendørsfordelingen. 
 
Der skal indhentes tilbagemeldinger fra atletikudvalget og fodboldudvalget, om evaluering af og forslag til 
forbedringer på sameksistensen i vinterperioden i Frederiksberg Idrætspark. 
 
Kastegården er som udgangspunkt en atletikfacilitet, men når udendørsfordelingen er på plads, vil IU se på 
mulighederne for at andre idrætter kan benytte kastegården. 
 
Ad pkt. 4 Drøftelse af retningslinjer og principper for fordeling af tider samt aflysninger 
DMO var inviteret med til mødet for at orientere IU om processen med ansøgning om særarrangementer og 
dertilhørende aflysninger. 
 
DMO orienterede om, at godkendelse af særarrangementer og aflysninger hidtil har taget udgangspunkt i 
retningslinjer nedfældet af IU i 2008. Disse retningslinjer angiver, at der maksimalt må være to aflysninger pr. 
ugedag pr. år i hver hal. 
 
IU opdaterede retningslinjerne til: 
Der må maksimalt være fire aflysninger per ugedag per år i hver hal.  
Heraf må der maksimalt være to aflysninger i efterårssæsonen (august-december) og to aflysninger i 
forårssæsonen (januar – juni). I forårssæsonen skal den ene af aflysningerne så vidt muligt (?) placeres i maj 
eller juni, som betragtes som ”off-season.” 
Det tilstræbes at aflysningerne ikke ligger to uger i træk. 
 
To foreninger må gerne bytte træningstid internt for at skabe plads til et særarrangement, men kun hvis begge 
foreninger er indforstået med aftalen. FIU skal informeres om aftalen med begge klubbers samtykke. 
 
Ansøgninger om særarrangementer behandles ud fra følgende prioriteringsprincipper: 

 Aktiviteter for børn og unge 

 Traditionsprincippet 

 Tilknytningsprincippet (hvorvidt foreningen i forvejen har aktiviteter i den ansøgte hal) 
 
IU opfordrer til, at foreningerne tilstræber at afholde særarrangementer i egen træningstid for at undgå 
aflysninger. 
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Pt. tæller træningstid i weekenden i håndboldhallerne i Frederiksberg Hallerne kun for 75%, da der må 
påregnes aflysninger. 
Når IU har modtaget en oversigt over antal aflysninger i håndboldhallerne i sæsonen 2016-2017, vil dette tal 
blive revideret. 
 
IU ønsker at formulere retningslinjer for fordeling af træningstider.  
MB udarbejder et udkast, som IU arbejder videre på. 
 
Ad pkt. 5 Drøftelse af proces for ”ønskelisten” (klubbernes ønsker til forbedringer af faciliteter) 
BAH gennemgik processen fra sidste år. 
Der foreligger en liste over ønsker, som vil blive opdateret. Listen sendes derefter ud til de idrætsfaglige udvalg 
samt klubber, der ikke er repræsenteret i idrætsfaglige udvalg. Når klubberne har indgivet deres ønsker, 
mødes IU for at kvalificere og prioritere ønskerne, inden de sendes videre til halinspektører og FIU’s bestyrelse 
 
Det skal afklares hvornår listen skal være færdig i forhold til budgetforhandlinger mv. Der ud fra vil der blive 
lavet en procesplan. 
 
 

Ad pkt. 6 Tilbagemeldinger på referater 
IU: 
20. april og 4. maj 
Bestyrelse: 
Fagidrætsudvalg: 
Atletikudvalget: 1. februar 
Basketudvalget: 29. maj 
Kampsportsudvalget: 16. maj 
Svømmeudvalget: 27. april og 22. maj 

 
Den interne halfordeling fra Kampsportsudvalget skal efterspørges, ligesom referater fra håndboldudvalget, 
badmintonudvalget og atletikudvalget skal efterspørges. 

 
 
Ad. pkt. 7. Bordet rundt 
JB, TL, BEN og BAH orienterede om de møder i fagidrætsudvalgene, som de har deltaget i. 
 
Ad. pkt. 8. Status & Uddelegering af opgaver 

 MB sender reminder til udendørsklubberne om at de tildelte tider gælder frem til 1. april 2018 

 MB beder Dorte om at lave en oversigt over aflysninger i håndboldhallerne i Frederiksberg 
Hallerne for sæsonen 2016-2017. 

 MB udarbejder udkast til retningslinjer for fordeling af træningstider.  BAH arbejder videre på det i 
samarbejde med resten af IU. Kan det ikke færdiggøres over mail, vil det blive drøftet på et 
kommende IU-møde. 

 MB opdaterer ønskelisten og afklarer hvornår der er deadline 

 MB efterspørger den interne fordeling fra kampsportsudvalget og referat fra atletikudvalget. 

 JB efterspørger referater fra badminton- og håndboldudvalget. 
 
Ad. pkt. 9. Næste møde 
Næste møde fastlægges, når processen og datoplan for ønskelisten kendes. 
 

 
 


