
 
 

Frederiksberg Idræts-Union 
 
 
Mødereferat:    Økonomiudvalget 
 
Til og sted:      Torsdag den 18. august 2016 kl. 17.30 
                          i FIU’s administration. 
 
                                             
Tilstede:            Henrik Theil, Michael Christiansen, Brian 

Christensen, Søren Burchall og Hanne Andersen.  
  
Afbud:               Claus Madsen. 
 

 

                         ----------------------------------------------------------- 
 

Dagsorden 
  

- Godkendelse af referat fra seneste ØU-møde (d. 6.6. 2016) 
 

- Status på økonomien efter 1. halvår 2016 
 

o  Frederiksberg-Hallerne 
o  Opvisningshallen 
o  Bülowsvej-Hallen 
o  Damsøbadet 
o  Mariendals-Hallen 
o  Kedel-Hallen 
o  Administrationen  
o  Puljen til årets større opgaver 
o  FIU’s samlede regnskab 

 
- Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne 1. 

halvår 2016 
 

      4.  Kedel-Hallens café 
 

- Meddelelser og opfølgning bordet rundt 
o Administrationen 
o Øvrige 

 
- Næste møde 

 
- Eventuelt 

 
----------------------------------------------------------- 

 
 
Ad. punkt 1 Protokol.  
ØU efterspurgte ved seneste møde til en opdateret oversigt over 
medlemsforeningerne i FIU og bad samtidig om en oversigt over skyldigt 
kontingent 2016. Hermed svar på denne: 
SB kunne meddele at der p.t. var 48 foreninger under FIU. Én forening 
mangler at betale kontingent for hele 2016, samt én af de to nye klubber 
mangler at betale for et halvt år. 
Referatet fra møde i ØU d. 6.6 2016 blev godkendt. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Dato 15.september 2016  
 
Administrationen 
Jens Jessens Vej 16 

2000 Frederiksberg 

 

Telefon   38 77 60 00 

Telefax   38 74 23 86 

CVR-nr.  64 23 15 10 

fiu@fiu-frederiksberg.dk 

www.fiu-frederiksberg.dk 
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Ad. Punkt 2 Status på økonomien efter 1. halvår 2016 
Generelt: Udvalget noterede sig de flotte resultater efter 1.halvår set i 
forhold til budgettet. 
 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 
 
Puljen til årets større opgaver 
Ingen bemærkninger 
 
FIU’s samlede regnskab 
Ingen bemærkninger. 
 
Meget flotte regnskaber efter 1. halvår. ØU vil efter regnskaberne i 3. kvt. 
træffe beslutning om evt. nye tiltag. 
 
Ad. Punkt 3 Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i 
cafeteriaerne 1. halvår 2016 
ØU gennemgik bruttofortjenesterne for de enkelte cafeterier. 
SB orienterede om indkøb af nyt kasseapparat til Mariendals-Hallen, da 
det var blevet konstateret at varegrupperne ikke altid fulgte indtastningen 
på kasseapparatet. Eksempelvis var der et sted slået lokaleleje ind på 
kasseapparatet, men det var ikke hele salget der var gået ind under 
varegruppen lokaleleje, hvorfor det var nødvendigt med nyt/opdatering af 
kasseapparater. 

   
     Ad. Punkt 4. Kedel-Hallens café 

Udvalget kunne konstatere, at indtægterne var gået ned. Årsagen til det 
var bl.a. at arrangementet med Codegarden var blevet aflyst samt at to 
store arrangementer som lå i første halvår af 2015 nu først lå i andet 
halvår af 2016.    
 
Ad. Punkt 5. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 
Søren Burchall: 
- FIU havde sendt en skriftlig indsigelse over Frederiksberg 

Kommunes varslede besparelser af tilskud i 2017,  
- Frederiksberg Kommune har bedt FIU, om at komme med et overslag 

på, hvad det ville koste at drive Hermeshallen, når denne overgår til 
Frederiksberg Kommune i sommeren 2017. 

- MD Fys er stoppet pr. 30/7-16, men efter en søgen efter ny indlejer, 
er der nu efterfølgende indgået aftale med Fysioterapi & 
Træningsklinik ApS. 

- Den store analyse/rapport af idrætten på Frederiksberg (udarbejdet af 
Idan) vil blive offentligt gjort i næste måned. FIU’s administration 
indkalder til et formandsmøde for alle klubber m.m. til en gennemgang 
og drøftelse af rapporten. 

 
 
Ad Punkt 6 Næste møde 
 
Ad. Punk 7 Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 
Referent Hanne Andersen 
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