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Referat: Fællesmøde med IU, fagidrætsudvalgsformænd, 
formænd for idrætsforeninger uden fagidrætsudvalg 
samt halinspektører. 

 
Tid og sted:  Onsdag den 25. april 2018 kl. 17.30. Frederiksberg-

Hallerne. 
 
Tilstede:  Bodil Allesen-Holm, BAH (IU) 

Torben Lorenzen, TL (IU) 
Jan Busk, JB (IU) 
Berit El-Nasser, BEN (IU) 
Mia Bergsbo, MB (FIU + referent) 
Karina Ildor Jacobsgaard, KIJ (FIU) 
Anette Larsen, AL (halinspektør, Kedel-Hallen m.m.) 
Mansoor Siddiqi, MS (Atletikudvalget), 
Dan Bendix, DB (Badmintonudvalget) 
Christian Vinther, CV (Basketballudvalget) 
Jørgen Andersen, JA (Fodboldudvalget) 
Mette Schmidt Rasmussen, MSR 
(Gymnastikudvalget) 
Winnie Madsen, WM (Håndboldudvalget) 
Mads Jakobsen, MJ (Frederiksberg Bueskydning) 
Karsten Leth, KL (FAF Dans) 
John Nielsen, JN (Frb. Brodtennisklub) 
Lars Vincent, LV (Sportskollektivet) 
Casper Vesterskov, CVE (Floorballudvalget) 
Lisbeth Hansen, LH (Kampsportsudvalget) 
Jonas Enevoldsen, JE (svømmeudvalget) 
 

 Afbud: Sanne Flex, halinspektør, Damsøbadet m.m. 
  Lone Porsbo, Frederiksberg Slots Fægteklub 
  Michael Christiansen, halinspektør Frb. Hallerne 
 
 Uden afbud: Morten Jacobsen (Volleyballudvalget) 
 
                          
                                                                                         
DAGSORDEN: 
 

1. Præsentation af mødets deltagere 
 

2. Præsentation af og debat om Idrætsudvalgets udkast til halfordelingen 
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2018-2019 
 

3. Evt. 
 

 
 
Ad. pkt. 1. Præsentation af mødets deltagere 
BAH bød velkommen. Deltagerne præsenterede sig bordet rundt. 
 
 
Ad. pkt 2. Præsentation af og debat om IU’s udkast til halfordelingen 2015-2016 
BAH redegjorde på vegne af IU kort for proceduren for halfordeling samt det hidtidige arbejde 
med halfordelingsplanen for sæsonen 2018-2019 og understregede, at det var et udkast til en 
plan.  Grundet det store omfang, inkluderer præsentationen af halfordelingen kun udvalgte 
haller. Bagefter ville der være mulighed for at drøfte eventuelle overlap og ønsker i mindre 
grupper.  
  
BAH redegjorde for fordelingsnøglerne. Hvor det er muligt for en idrætsgren er der en 
fordelingsnøgle, der beskriver behovet for træning. Fordelingsnøglen baseres på gennemførte 
turneringshold (samt motionister for badminton og basket). 
Alle fordelingsnøgler udarbejdes af de idrætsfaglige udvalg og godkendes af idrætsudvalget.  
Bordtennis, floorball svømning opfordres til at arbejde på en fordelingsnøgle i den kommende 
sæson. 
Ud fra fordelingsnøglerne i år, ses følgende ændringer i behov: 
Håndbold +11%, Badminton +6%, Basketball +10% og volleyball +21%. 
 
BAH anførte at en stor del af fordelingen i udkastet var identisk med fordelingen for 
indeværende sæson.  
BAH understregede tre ting: 
1) At det er vigtigt at afmelde tider man ikke kan benytte 
2) At man er velkommen til at byde ind på ledig tid 
3) At tiderne kl. 16(15)-18(19) er forbeholdt børn og unge. 

 
Fordelingen af idrætsgrene i de forskellige faciliteter blev derefter gennemgået i udvalgte haller. 
 
 
BÜLOWSVEJSHALLEN –STORE HAL 
Volleyball vil gerne bytte dag med basketball. CV meddelte at basket ikke ønsker ikke at bytte. 
 
FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM – HALLEN 
FIU har fået mere tid: tirsdag er ny og er i forslaget tildelt Floorball. 
 
FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM – DRENGESAL OG PIGESAL 
FIU har fået mere tid: tirsdag og torsdag er nye tider.  

 
FREDERIKSBERG GYMNASIUM 
Overlap i ønsker: Atletik ønsker mandag 16-19 og volley ønsker at bibeholde deres tider fra 
17.30-19.30. 

 
FREDERIKSBERG HF  
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IU har rykket gymnastikken (seniorhold) til et senere tidspunkt, for at skabe plads til børn og 
unge – fx familieidræt. 

  
 
HERMESHALLEN 
Hal 3 
Der var ønsker til ændrede åbningstider i Hallen i weekenden. Halinspektøren vil se på det og 
vende tilbage med en løsning til MB. 
Sportskollektivet ønsker at starte kl. 20 om tirsdagen. 
Gymnastik, basket og atletik ønsker tirsdag og torsdag kl. 16-17. 
 
KU:BE 
Forhandlinger om tider med KU:BE er stadig i gang. Hvis nogen ønsker tid i KU:BE bedes de 
fremsætte ønsker til MB. 
 
MAGNETEN 
Akroyoga er kommet ind på tider, der ikke konflikter med kampsportens ønsker. 
 
MARIENDALSHALLEN. 
Kælderen: Flere kontrakttider er omdannet til foreningstid, og der er muligvis flere på vej. 
Torsdag er fællestræning for de to bordtennisklubber, hvilket blev fremhævet som et velkommet 
og meget positivt initiativ. 

 
SKOLEN VED NORDENS PLADS – HALLEN 
Der kan blive frigivet mere tid til FIU efter den 1. september, når Ungdomsskolen kender sit 
program. 

 
TRE FALKE HALLEN 
IU foreslår, at der kun lægges håndboldkampe fra kl. 11.30 om søndagen men til gengæld hver 
søndag og dermed ikke om lørdagen, som det er tilfældet i indeværende sæson. 
Ledig tid lørdag 8.30-10.30. 
Håndbolden vil gerne benytte tiden lørdag formiddag og afgive en time kl 18-19 om mandagen. 
Parasport vil gerne flytte til kl. 17-19 om mandagen, så Atletikken kan få tid kl. 16-17 om 
mandagen. 
Håndbold kan ikke benytte torsdag 21-23. Gymnastikken vil gerne benytte torsdag 21-23. 

 
Atletik og gymnastik undersøger med deres bagland om sameksistens tirsdag og torsdag kan 
være en mulighed og giver MB besked om resultatet. 

 
Afrunding på halfordeling: 
Idrætsudvalget holder møde onsdag den 16. maj for at vedtage halfordelingen. Foreninger med 
input til fordelingsplanen efter fællesmødet blev bedt om hurtigst muligt at sende det til MB. 
Den vedtagne halfordelingsplan vil efter den 16. maj blive sendt ud til fagidrætsudvalgene til 
videre fordeling til udvalgets foreninger samt til orientering til øvrige brugere, der ikke er i 
fagidrætsudvalg. Fagidrætsudvalg skal have meldt tilbage senest den 6. juni med fordelingen af 
tiderne internt i udvalget. 
Klubber vil senere skulle aflevere planer for hold, så overskydende tid kan disponeres. 
BAH understregede, at hvis klubber ikke anvender deres tildelte tid, skal dette meddeles til MB, 
så andre kan få glæde af den. Desuden opfordrede BAH til at klubberne ude på anlæggene og i 
de idrætsfaglige udvalg hjælper hinanden ved aflysninger. 
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Ad. pkt. 3 Eventuelt  
Intet fremkom 
 
Afslutningsvis rettede BAH en stor tak til de fremmødte for aktiv deltagelse og konstruktive input 
til udkastet som idrætsudvalget vil vurdere i forbindelse med den endelige vedtagelse. 

 
 


