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Referat:  
Idrætsudvalgsmøde 
                        
Tid og sted:  
Mandag d. 11. februar 2019 kl. 17 i FIUs administration 
                  
Til stede: 
Berit El-Nasser (BEL), Torben Lorentzen (TL), Michael Christiansen (MC), Jan Busk (JB), 
Karina Ildor Jacobsgaard (KIJ) referent 
        
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat møde 28. januar 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Tilbagemelding på fodboldudvalgsmødet den 6. februar 
 

4. Frederiksberg Rugby Klubs ønske om mere træningstid 
 

5. Nyt fra fagidrætsudvalgene 
 

6. Forespørgsler fra borgere og foreninger omkring brug af faciliteter på Frb. 
 
 

7. Status & Uddelegering af opgaver 
 

8. Næste møde 
 

 
Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat møde 28. januar  
Referatet blev godkendt efter rettelser til to punkter. Referatet eftersendes i redigeret stand. 
Ad. pkt. 2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
Ad. pkt. 3. Tilbagemelding fra fodboldudvalgsmødet den 6. februar 
IUs forventninger og krav til fodboldnøglen fra og med 1. august 2019, som var blevet fremsendt til 
fodboldudvalgsformanden den 29. januar, var ikke blevet diskuteret på fodboldudvalgsmødet. Formanden 
mente ikke at medlemmerne med så kort varsel ville være i stand til at behandle udkastet og være i stand til at 
komme med et gennemarbejdet forslag til ny nøgle. 
Sommer-weekendfordelingen var blevet diskuteret og vedtaget.  
Fodboldudvalget gav på mødet udtryk for, at de synes, at de for ofte er blevet bedt om at ændre 
fodboldnøglen, senest i 2013 og 2016. Til dette kan IU kun sige, at nøglen er et dynamisk værktøj og det må 
fodboldudvalget både acceptere og lære at håndtere internt. 
IU bad KIJ om at skrive til fodboldudvalgsformanden, at IU imødeser et endeligt og gennemarbejdet svar fra 
fodboldudvalget på IUs forventninger og krav til fodboldnøglen, senest 7. marts. Næste fodboldudvalgsmøde 
er den 4. marts.  
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Ad. pkt. 4. Frederiksberg Rugby Klubs ønske om mere træningstid 
Frederiksberg Rugby Klub har anmodet om mere træningstid på Nandrupsvej.  

i. Mandage kl. 18-20 
ii. Lørdage kl 15-18 

iii. Søndage kl. 12-17 
IU ønsker at imødekomme Frederiksberg Rugby Klubs behov, så vidt det er muligt. Foreløbigt ved, gældende 
fra d.d. og frem til 31.7.2019, at tildele foreningen træningstid på Nandrupsvej lørdage kl. 15-17 og søndage kl. 
12-17. For at imødegå eventuelt allerede planlagte fodboldstævner og lignende i de tildelte tidsrum, skal KIJ 
tage kontakt til fodboldudvalgsformanden og bede om den gældende forårsplan for Nandrupsvej.  
I øvrigt ser det ud til, at banen på Nandrupsvej  i fodboldplanerne er ledig fredage fra kl. 19.30. Dette 
undersøges tillige af KIJ. 
 
Ad. pkt. 5. Nyt fra fagidrætsudvalgene 
a. Floorball udvalg: Udvalget er endnu ikke konstitueret. KIJ skriver til formand for CBS Sport og formand for 

Frederiksberg floorball Club, at når man er mere end én forening, der dyrker samme idræt, skal 
foreningerne sammen etablere et idrætsfagligt udvalg, som så vil kunne fordele de tider, som IU internt 
afsætter til pågældende idræt. 

b. Vi har tre skydeforeninger, som er medlem af FIU. Her gælder samme procedure som for floorball.  
c. Basketballnøglen, som tilskriver tid til motionisthold, der ikke er tilmeldt en turnering, blev udgangspunkt 

for en generel diskussion om fagidrætternes fordelingsnøgler. Ved i nøglen at tildele træningstid til ikke-
turneringstilmeldte hold kan vi risikere at åbne op for den mulighed at foreninger kan melde ind med et 
ubegrænset antal hold, der ifølge fordelingsnøglen får ret til træningstid. Dette kan sætte yderligere pres 
på vores faciliteter og i sidste ende gå ud over eksisterende hold.  

d. Gymnastikudvalget: Viggo Brøndegaard ønsker at trække sig som formand. Udvalget skal selv finde en ny 
formand blandt foreningerne på næste gymnastikudvalgsmøde. 

e. Kampsport: Ved sidste kampsportsudvalgsmøde, hvor de 9 tilstedeværende foreninger blev enige om at 
øge samarbejdet, blev det besluttet at arrangere en fælles dag for alle instruktører i 
kampsportsforeningerne. KIJ er af nogen i udvalget blevet gjort opmærksom på, at der siden ikke er gjort 
mere ved denne ellers rigtig gode ide.  
IU opfordrer til, at medlemmer/medlemmerne af kampsportsudvalget selv tager action og påvirker 
processen for det bredere samarbejde i udvalget. Dette er nemlig ikke umiddelbart en 
idrætskonsulentopgave. IU hører meget gerne fra kampsportsudvalget om fremdriften eller mangel på 
samme 
.  

 
Ad. pkt. 6. Forespørgsler fra borgere og foreninger udenfor Frb. omkring brug af faciliteter på Frb. 
Administrationen i FIU modtager jævnligt forespørgsler fra private borgere (mest Frederiksbergborgere) og 
foreninger tilhørende de omkringliggende kommuner på, om de kan benytte sig af faciliteter på Frederiksberg. 
Mange af dem er interesserede i at leje sig ind og betale. Andre spørger ind til om de kan få tider, hvis de 
danner en forening.  
IUs holdning er, at foreninger med baggrund og rødder i de omkringliggende kommuner, ikke kan rykkes til 
Frederiksberg – vi har ganske store udfordringer med faciliteter til egne foreninger. Herudover vil IU anbefale 
Frederiksberg-borgere der ønsker at dyrke idræt, at tage kontakt til én af vores allerede eksisterende 
foreninger. Er der derimod tale om en helt ny idrætsgren, kontaktes FIU’s idrætskonsulent om ide og behov. 
 
Ad. pkt. 7. Status & uddelegering af opgaver 
Husk efter Repræsentantskabsmødet at vælge repræsentanter fra IU til at deltage på informativt niveau i de 
forskellige idrætsfaglige udvalg.  
 
Ad. pkt. 8. Næste møde 
Onsdag den 10. april kl. 17.00. Næste møde starter med en rundtur i KU.BE, Flintholm svømmehal og 
Magneten fra kl. 17.00. 
Herefter holder vi møde i KU.BE inkl. spisning. 
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