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Referat:  Idrætsudvalgsmøde  
                        
                        Tid og sted:  Mandag den 3. april 2017, kl. 17.30                        
   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. Aflysninger i Frederiksberg Hallerne  
 

3. Drøftelse af udendørsfordelingen 
 

4. Sortering og prioritering af ønsker til faciliteter  
 

5. Tilbagemeldinger på referater: 
IU: 
19.06.17 
Bestyrelse: 
23.08.17 
Fagidrætsudvalg: 
Atletikudvalget 04.09.17 
Badmintonudvalget 05.09.17 

 
6. Bordet rundt 

 
7. Status & Uddelegering af opgaver 

 
8. Næste møde 
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Referat: 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsorden blev godkendt 
 
Ad 2. Aflysninger i Frederiksberg Hallerne. 

 
Pt. tæller udvalgt træningstid i Frederiksberg Hallerne kun for 75% i den samlede tildeling pga. flere aflysninger 
end i andre haller. Det drejer sig om lørdag efter kl. 14 i hal 1,2 og 3 samt hele lørdagen i hal 4. 
Idrætsudvalget vedtog på sidste møde, at der max. må være fire aflysninger per ugedag per år i hver hal. 
Sammen med en oversigt over antal aflysninger i sæsonen 2016/2017 (vedlagt) giver det anledning til at 
procentangivelsen bør opdateres, det bør ligeledes præciseres hvor mange gange der så må aflyses i haller, 
hvor træningstiden tæller mindre end 100%.  
 
IU drøftede aflysningsprincipper i forhold til Frederiksberg Hallerne. 
Der arbejdes på et samlet notat over aflysninger, som skal til behandling i bestyrelsen, da IU kun kan tage 
stilling til den idrætsmæssige brug og ikke de økonomiske konsekvenser der vil være ved et ændret antal 
aflysninger. På sigt indarbejdes beskrivelsen af aflysninger i IUs principper for Halfordeling.  
 
 
Ad 3. Drøftelse af udendørsfordelingen 
 
Der har været afholdt dialogmøde mellem atletikudvalget og fodboldudvalget med henblik på et oplæg til 
fordeling af Frederiksberg Idrætspark gældende fra første mandag i april 2018 og et år frem. Den kommende 
vintersæson er fastlagt ved en tidligere fordeling. BAH orienterede om mødet. 
 
Der indhentes ønsker til tider samt sameksistensordningen fra atletik og fodbold. Hvis der er basis for det, 
indkaldes der til et fordelingsmøde mellem fodboldudvalget og atletikudvalget. Ellers vedtages 
udendørsfordelingen 2018-2019 af IU i slutningen af oktober. 

 
 

Ad 4. Sortering og prioritering af ønsker til faciliteter. 
 

FIU har indsamlet ønsker til byggeri, renovering og modernisering af idrætsfaciliteter på Frederiksberg fra de 
idrætsfaglige udvalg og foreninger uden udvalg.  
 
IU gennemgik alle indsendte ønsker. Ønskerne blev prioriteret ud fra et samlet idrætsmæssigt behov og 
ønskerne samt IUs prioritering vil blive sendt til FIUs bestyrelse for videre behandling. 

 
 

Ad 5 Tilbagemeldinger på referater: 
 
IU: 
19.06.17 
Ingen kommentarer 
 
Bestyrelse: 
23.08.17 
Ingen kommentarer 
 
Fagidrætsudvalg: 
Atletikudvalget 04.09.17 
Deltagere er ikke anført på referatet 
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Badmintonudvalget 05.09.17 
Undrer sig over hvor bilaget er. Det ligger ikke på hjemmesiden. 
IU undrer sig over, hvem der var inviteret, hvem der kom og hvem der meldte afbud. 
 
 
Ad 6. Bordet rundt 
BAH orienterede om udvalgte punkter fra sidste bestyrelsesmøde: 
Der gøres en indsats for at brugergrupperne bliver klædt på til at tænke visionært. 
Information om kommunens budgetforlig. 

 
 

Ad 7. Status & Uddelegering af opgaver 
Mia følger op på ønsker, så de sidste detaljer uddybes og afklares. 
Mia følger op på atletikkens og fodboldens ønsker til udendørstider 2018-2019. 

 
 
Ad 8. Næste møde 
Næste IU-møde er aftalt til den 25. oktober 2017, men hvis udendørsfordelingen kan vedtages over mail 
aflyses mødet. 

 
 
 
 


