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Referat:  Idrætsudvalgsmøde 
                        
                        Tid og sted:  Torsdag den 4. maj 2017, kl. 17.00                        
   i FIU’s administration. 

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

(JB), Torben Lorentzen (TL), Mia 
Bergsbo, referent (MB) 

 
Afbud: Berit El-Nasser 

     
                                                                                                                                                                                   
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Drøftelser af foreninger i idrætsfaglige udvalg og kategorisering af 
foreninger. 

 
3. Vedtagelse af halfordeling 2017/2018  

 
4. Tilbagemeldinger på referater: 

IU: 
31.01.17 
Bestyrelse: 
23.01.17 og 02.02.17 
Fagidrætsudvalg: 
Fodbold: 08.02.17 

 
5. Bordet rundt 

 
6. Status & Uddelegering af opgaver 

 
7. Næste møde 

 
 
 
Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
 
Ad. pkt. 2. Drøftelser af foreninger i idrætsfaglige udvalg og kategorisering af foreninger 

Udsat til næste møde 
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Ad. pkt. 3. Udkast til halfordeling 2017/2018 
Idrætsudvalget gennemgik, reviderede og vedtog halfordelingen på baggrund af fællesmødet den 20. april 
samt indkomne svar fra deltagerne. Efter fællesmødet er der indgået nogle forhandlinger foreninger 
imellem, ligesom der er fremsendt nye ønsker til idrætsudvalget. Dette dannede også baggrund for 
idrætsudvalgets behandling af halfordelingen. 
 
Den vedtagne halfordeling sendes ud til foreninger og idrætsfaglige udvalg den 8. maj.  
De idrætsfaglige udvalg skal vende tilbage med den interne fordeling senest den 24. maj. 
Den endelige halfordelingsplan offentliggøres den 29. maj. 
 
Idrætsudvalget vil opfordre til at alle de idrætsfaglige udvalg holder møde hver især mellem den 8. og 24. 
maj, hvor også repræsentanten fra idrætsudvalget inviteres med. Idrætsudvalgets medlemmer er fordelt 
mellem udvalgene som følger:  
 
Atletikudvalget: BAH 
Badmintonudvalget: JB 
Basketballudvalget: BEN 
Fodboldudvalget: TL 
Gymnastikudvalget: TL 
Håndboldudvalget: JB 
Kampsportsudvalget: BAH 
Svømmeudvalget: BAH 
Volleyudvalget, BEN 
Det kommende floorballudvalg: JB 
 
Kontaktoplysninger fremgår af FIUs hjemmeside: http://fiu-frederiksberg.dk/  
 
Idrætsudvalget besluttede, at proceduren omkring adgang til beachvolleybanerne fortsætter som hidtil. 
Dvs. at foreninger, som gerne vil træne på beachvolleybanerne skal melde de medlemmer ind i 
beachvolleyklubben, som gerne vil træne på banerne i henhold til Frederiksberg Beachvolleyklubs love og 
regler. 
 
 

Ad pkt. 4 Tilbagemeldinger på referater: 
IU: 
31.01.17 
Bestyrelse: 
23.01.17 og 02.02.17 
Fagidrætsudvalg: 
Fodbold: 08.02.17 
 
Intet fremkom 
 
Ad. pkt. 7. Bordet rundt 
BAH orienterede om det første udvalg i svømmeudvalget. 
 
Ad. pkt. 8. Status & Uddelegering af opgaver 
JB: laver udkast til retningslinjer for fordeling af haltider og anvendelse heraf 
MB: implementerer de vedtagne ændringer i halfordelingsplanen og sender den overordnede plan ud til 
foreninger og idrætsfaglige udvalg. 
 
Ad. pkt. 9. Næste møde  

http://fiu-frederiksberg.dk/
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MB: opretter Doodle med henblik på at fastlægge næste møde i slutningen af juni. 
 


