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Referat: Idrætsudvalgsmøde 
                        
Tid og sted: Mandag d. 22. oktober 2018 kl. 16.00-19.00 i FIU’s administration. 
 
Til stede: Michael Christiansen (MC), Berit El-Nasser (BEN), Torben Lorentzen 

(TL), Karina Ildor Jacobsgaard, referent (KIJ) 
                        
DAGSORDEN: 
 

a) Godkendelse af dagsorden 
 

b) Ønsker til forbedring af faciliteter 2018  
 

c) Drøftelse af udendørsfordelingen for Frb IP 

 
d) Ønsker fra foreninger om udvidet åbningstid, primært søndage 

 
e) Skole-kunstgræsbanerne og fordeling af dem 

 
f) Feriecamps og nye retningslinjer 

 
g) Status & Uddelegering af opgaver 

 
h) Næste møde 

 
 
Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
To punkter blev tilføjet til dagsordenen. 
a) Ny tid i hallen på Skolen på Nordens Plads tirsdage kl. 18.30-20.30 
b) Tider i Tre Falke Hallen torsdage kl. 19-21 og lørdage kl. 14.30-17 
 
Ad. pkt. 2. Ønsker til forbedring af faciliteter 2018  

 
a) IU ønsker at få en samlet liste for alle ønsker til Frb IP, hvor de enkelte elementer 

er prissat så godt som muligt. 
b) IU ønsker at få et større overblik over, hvilke ønsker der bliver imødekommet, og 

hvilke der ikke imødekommes. Både til udvalgets brug og så foreningerne altid får 
svar på, hvordan deres ønsker håndteres/imødekommes..  
MC og KIJ kommer med forslag til hvordan processen fremover kan være, både 
med input fra SB og halinspektørerne.  

c) Nandrupsvej: IU ønsker, at der bliver kigget på hele anlægget som helhed. Der skal 
nedsættes en arbejdsgruppe med IU, SF, SB og brugergruppen.  

 
Ad. pkt. 3. Drøftelse af udendørsfordelingen for Frb IP 
 
a) Der mangler ønsker fra FIF Petanque og Frb Beachvolleyklub. IU ønsker at få et 

overblik over, hvornår de to faciliteter bliver brugt fast. KIJ rykker dem.  
b) Fordelingen af Frb IP vil blive taget op på det fælles møde med Atletik- og 

Fodboldudvalget den 31. oktober.  
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I. Efter mødet den 31. oktober vil IU tage stilling til fordelingen af Frb IP, i perioden april til juni 2019. 

Allerede nu skal dialogen om fordeling af FI fra august 2019 indledes, således fordelingen kan 
inkorporeres i den samlede nye fordeling fra fodboldudvalget i foråret 2019..  

c) Frb Rugby har i februar indgivet ønske om mere træningstid på Nandrupsvej. TL tager med på 
fodboldmødet på onsdag, at fodboldudvalget i deres fordeling fra august 2019 skal tage hensyn til at rugby 
ønsker mere tid på Nandrupsvej. Det vil være IU, der tager stilling til den principielle fordeling mellem 
rugby og fodbold.  

I. KIJ svarer Frb rugby i henhold til ovenstående.  
 
Ad. pkt. 4. Ønsker fra foreninger om udvidet åbningstid, primært søndage 
 
a) Der er kommet ønsker fra Falcon Basketball og senere København Kyudojo SeiShinkan og VLI Volley 

angående behov for udvidede åbningstider på FIUs anlæg. På sidste FIU bestyrelsesmøde blev der 
bevilliget kr. 45.000,- til udvidede åbningstider, primært på søndage, alene p.f.a. Falcons ønske om mere 
tid til afvikling Af kampe.  

I. Muligheden for udvidet åbningstid er gældende fra dd. (opklaret efter mødet) 
II. Volleyballklubberne har ikke brug for udvidet åbningstid i indeværende sæson (opklaret efter 

mødet). 
III. Hvor mange ekstra åbningstimer dækker de 45.000 kr. i kostpris? Er beløbet afsat alene for 

2018 eller er det et i alt-beløb frem til udløb af forårssæsonen (maj 2019)? IU skal ha’ et 
overblik over disse spørgsmål, før vi kan beslutte hvor meget ekstra åbningstid vi kan tilbyde 
foreningerne. 

Step 1: Forslag er at vi pt. udvider i Bülowsvejhallen (samt Hermeshallen) søndag 
eftermiddag/aften suppleret med enkeltstående fredage og lørdage. Dette vil give mere tid til 
Falcon Basketball til afvikling af kampe i Bülowsvejhallen samt træningstid til København Kyudojo 
SeiShinkan i Hermeshallen, hal 1.  
Step 2: Forslag om at vi i halfordelingsprocessen for 2019/20 skriver ud til foreningerne om deres 
behov for tider til afvikling af kampe/træning uden for eksisterende åbningstider på FIUs anlæg. 

 
Ad. pkt. 5. Skole-kunstgræsbanerne og fordeling af dem 
a) I forbindelse med at kunstgræsbanerne på fire af byens folkeskoler er blevet renoveret og nu alle er med 

lys, har fodboldklubberne fået mulighed for at ønske nuværende ledige tider i indeværende 
sæsonfordeling.  

I. Den opdaterede fordeling er lavet. Alle ønsker blev opfyldt.  
 
Ad. pkt. 6. Feriecamps og nye retningslinjer 
Der er udsendt mail til alle foreninger om at søge om faciliteter til afvikling af feriecamps i påskeferien og 
sommerferien 2019 i henhold til de nyligt vedtage retningslinjer for dette.  
a) KIJ samler alle ønsker fra foreningerne og IU tildeler camps på næste IU møde.  

I. I tildelingen af fodboldcamps involveres fodboldudvalgsformanden i arbejdet.  
 
 
Ad. pkt. 7. Status & uddelegering af opgaver 
Se for hvert punkt.  
 
Ad. pkt. 8. Næste møde 
Næste møde bliver mandag den 26. november kl. 17.00-20.00 

 

 


