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Referat: Idrætsudvalgsmøde 
                        
Tid og sted: Mandag d. 28. januar 2019 kl. 19.00 i FIU’s administration. 
 
Til stede: Michael Christiansen (MC), Berit El-Nasser (BEN), Torben Lorentzen 

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

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Særarrangementer 
 

3. Fodboldfordelingsnøglen 

 
4. Proces for halfordeling 2019-2020 

 
5. Svømmehalsfordelingen 2019-2020 

 
6. Forespørgsler fra borgere og foreninger om brug af faciliteter på 

Frederiksberg 
 

7. Orientering fra fagidrætsudvalgene 
 

8. Medlemmer af IU, herunder antal - NYT 
 

9. Mulighed for brug af styrkerum på Ungdomsskolen – NYT 
 

10. FIUs eliteidrætsordning med Falkonergården – NYT 
 

11. Næste møde 
 
 

Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Der blev tilføjet to punkter til dagsordenen.  
 

Ad. pkt. 2. Særarrangementer 
2.a. Der opleves et væsentligt behov fra foreningerne om at få godkendt deres 
afholdelse af særarrangementer både inden og efter de jævnfør retningslinjerne 
gældende frister.  
IU ønsker per d.d., at foreningerne kan søge om afholdelse af særarrangementer 
løbende. Dette skal kommunikeres ud til foreningerne, så snart det er afklaret rent 
administrativt, hvordan ansøgningerne skal håndteres.  
IU ønsker at evaluere på den nye ordning i oktober/november 2019.  
2.b. Typisk er foreningernes ønsker til særarrangementer brug af haller. Der er dog 
også ind i mellemforespørgsler på brug af skole-haller eller skole-gymnastiksale.  
IU vedtog, at ved sådanne forespørgsler undersøger idrætskonsulenten selv 
mulighederne på faciliteten.  
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Ad. pkt. 3. Fodboldfordelingsnøglen  
Opførelsen af yderligere seks kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej og renoveringen af skole-kunstgræsbanerne 
på fire folkeskoler, mener IU, giver god anledning til for fodboldudvalget at kigge på fodboldudvalgets 
fordelingsnøgle og fordelingens inkludering af yderligere faciliteter, samt opgørelse af eksisterende faciliteters 
beregnede kapacitet.  
IU blev enige om at stille en række krav til fodboldudvalget omhandlende fordelingsnøglen gældende fra 1. 
august 2019. Disse krav, som også inkluderede en række spørgsmål til fodboldudvalget, blev sendt til 
fodboldudvalgets formand den 29. januar.  
 

Ad. pkt. 4. Proces for halfordeling 2019-2020 
IU godkendte tidsplan for halfordelingen 2019-2020, herunder fastsætte datoer for diverse møder internt i IU 
og fællesmødet.  

 

Ad. pkt. 5. Svømmehalsfordelingen 2019-2020  
Damsøbadet skal renoveres fra midt juni 2019. Det er primært HSK, der har tider i Damsøbadet.  
Øvrige foreninger, der har tider, er: 

o IID har 2*45 min. i dagtimerne 
o KSG har onsdag 19-20.30 

IU bad idrætskonsulenten tage med til SB, om det er muligt at IID kan få dagstider i andre svømmefaciliteter 
under renoveringen af Damsøbadet.  
IU bad idrætskonsulenten om at viderebringe til svømmeudvalgsformanden, at svømmeudvalget så vidt muligt 
skal tage hensyn til KSGs hold.  

 

Ad. pkt. 6. Forespørgsler fra borgere og foreninger omkring brug af faciliteter på Frb. 
Punkt udskudt til næste møde på tidsmangel.  
 

Ad. pkt. 7. Orientering fra fagidrætsudvalgene 
Punkt udskudt til næste møde på tidsmangel.  
 

Ad. pkt. 8. Medlemmer i IU, herunder antal - NYT punkt 
IU diskuterede på baggrund af opgaver og ansvarsfordeling, om fire personer er det rette antal i udvalget.  
På denne baggrund ønsker IU at forøge sit antal til fem medlemmer. Inden formelle ændringer af FIU’s Love & 
Vedtægter iværksættes, ønsker IU at vælge et ”kommiteret” medlem for en prøveperiode på ét år. Valget sker 
i offentlighed på det kommende repræsentantskabsmøde. Forsøget med et ekstra udvalgsmedlem evalueres 
løbende over de kommende 12 måneder.  
 

Ad. pkt. 9. Mulighed for brug af styrkerum på Ungdomsskolen – NYT punkt 
FIU har fået mulighed for at tildele tider til foreninger i styrkerummet på ungdomsskolen. Det er et rigtig fint 
rum med godt og relevant udstyr for foreningers styrketrænings-aktiviteter. Tiderne vil være torsdag aften 
(måske), fredag, lørdag og søndag.  
Idrætskonsulenten finder ud af de præcise tider, info om adgangsforhold mm. For at få brugen af det sat i gang 
hurtigst muligt besluttede IU at lade tiderne indgå i Frederiksberghallernes brugergruppes fordeling af tider til 
styrketræning. 
 

Ad. pkt. 10. FIUs eliteidrætsordning med Falkonergården – NYT punkt 
Der er indkommet 27 ansøgninger. Falkonergården har besluttet at give plads til ca. 15 ansøgere.  
IU ønsker at tage stilling til ansøgningerne, såfremt der er tvivl om en gruppe af ansøgere.  
IU vil gerne modtage den endelige liste med ansøgere og hvem der får plads hhv. ikke får plads.  
 

Ad. pkt. 11. Næste møde 
Næste møde afholdes mandag d. 11. februar kl. 17.00 i FIUs administration.  


