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Frederiksberg Idræts-Union 

 
 
 
 

 
 

Mødereferat:  Fælles budgetmøde for bestyrelsen, ØU,                          
                       halinspektørerne og centerledere 
  
Tid og sted:    Torsdag den 17.11 2015 kl. 17.30 
                        i mødelokale A og B i Frederiksberg-Hallerne 
                         
 Deltagere:      Michael Christiansen, Henrik Theil, Michael Andersen,  
                        Brian Christensen, Claus Madsen, Bodil Allesen-Holm,  
                        Flemming Brøndsholm, Anette Larsen, Sanne Flex,  
                        Hanne Bjerg, Ann-Louise Nielsen, Rikko Djurhus,  
                        Benny Syhler, Søren Burchall og Hanne Andersen 
 

Afbud:           Lars Sørensen, Benny Jacobsen, Nikolai Sichlau  
                     og Karina Sefron. 

 
 
 
 
DAGSORDEN: 

 
1. Meddelelser: 
2. Status på FIU’s regnskab 2016 
3. Fremlæggelse af budget 2017 med planer for de enkelte anlæg.  
      a.  Damsøbadet 
      b.  Mariendals-Hallen 
      c.  Kedel-Hallen 
      d.  Bülowsvej-Hallen 
      e.  Frederiksberg-Hallerne 
      f.   Opvisnings-Hallen 
      g.  Administrationen 
4. Fordeling af midler i fælles pulje til årets større tiltag   
5. Samlet godkendelse af budget 2017 for FIU     
6. Næste møde 
7. Eventuelt 

 
 
 
Ad punkt 1. Meddelelser 
Der har været uanmeldt kasseeftersyn af FIU’s eksterne revisorer på FIU’s 
anlæg, hvilket ikke medførte bemærkninger.  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Dato 29/11 2016 
 
Administrationen 
Jens Jessens Vej 16 

2000 Frederiksberg 

 

Telefon   38 77 60 00 

CVR-nr.  64 23 15 10 

fiu@fiu-frederiksberg.dk 

www.fiu-frederiksberg.dk 

 

Hanne Andersen 

Direkte   38 77 60 03 

ha@fiu-frederiksberg.dk  
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Ad punkt 2. Status på FIU’s regnskab 2016. 
 
I regnskabet for 2016 var der oprindeligt budgetteret med 549.000 kr. som 
ikke-allokerede midler. Søren Burchall og halinspektørerne havde udarbejdet 
et estimat årsresultatet for 2016, der viste at overskuddet på ca. 825.000 kr. På 
baggrund heraf har ØU efterbevilliget en række tiltag; 
 

• Opgradering af rammerne i Opvisnings-Hallen med opsætning af 
folie/billeder på de grå vægge over den lave tribune samt udskiftning af 
sæder på den lave tribune med et samlet budget på 225.000 kr. 

• Udskiftning af defekt grundvandspumpe i Opvisnings-Hallen med et 
budget på 70.000 kr. 

• Udskiftning af halbelysningen i hal 1 i Frederiksberg-Hallerne til ny LED-
belysning med et budget på 395.000 kr.  

 
hvorfor årsresultatet forventes at ende med et overskud omkring 100-200.000 
kr.  
 
Ad punkt 3.  Fremlæggelse af budget 2017 med planer for de enkelte 
anlæg. 
Generelt for alle anlæg gælder det, at elforbruget er stigende på alle anlæg. 
Budgettallet for 2017 er baseret på det faktiske forbrug 2016. 

 
a. Sanne Flex fremlagde budgettet for Damsøbadet:  

Opgaven med rengøring af de kommunale faciliteter på Marguerite Vibys 
Plads er ophørt 1/8 2016, hvorfor den tilhørende indtægt ophører. 
Budgettet for 2017 for Damsøbadet blev gennemgået.  
 

b. Anette Larsen fremlagde budgettet for Mariendals-Hallen. 
Udvalget havde en snak om opgradering af Wi-Fi til brug for udlejning til 
PC-eksamener. 
Budgettet for 2017 for Mariendals-Hallen blev gennemgået.  
 

c. Anette Larsen fremlagde budgettet for Kedel-Hallen. 
Har i år mistet to store kunder med udlejning af hallen, med tilhørende fald i 
halleje og cafeindtægter. 
Hallejen forventes at stige i 2017.  
Der er konstateret omfattende slitage på halgulvet grundet bl.a. tango- og 
salsaarrangementer, så gulvene skal lakeres hvert år. 
Budgettet for 2017 for Kedel-Hallen, blev gennemgået.  
 

d. Anette Larsen fremlagde budgettet for Bülowsvej-Hallen. 
FIU’s overtagelse af driften af Hermeshallen pr. 1.5.2017 betyder, at 
Hermeshallen indgår i budgettet for Bülowsvej-Hallen for 2017.  
Budgettet for 2017 for Bülowsvej-Hallen, blev gennemgået.  
 

e. Flemming Brøndsholm fremlagde budgettet for Frederiksberg-Hallerne.  
Budgettet for 2017 for Frederiksberg-Hallerne, blev gennemgået.  
 

f. Flemming Brøndsholm fremlagde budgettet for Opvisnings-Hallen.   
Budgettet for 2017 for Opvisnings-Hallen, blev gennemgået.  
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g. Søren Burchall fremlagde budgettet for 2016 for administrationen. 
Da Gitte og Henrik stopper 1. januar 2017 er der ansat 2 nye 
medarbejdere i administrationen, som bl.a. bidrage til øget fokus på 
arbejdet med efterleve mål og indsatsområder giver af FIU's vision og 
værdier.  

  
 
Det samlede overordnede budget for FIU blev gennemgået med de godkendte 
budgetter for de enkelte anlæg. 
 
Ad punkt 4 Fordeling af midler til større renoveringer og investeringer   
Ønsker til forbedring af eksisterende idrætsfaciliteter, udarbejdet af IU, blev 
gennemgået. 
Listen over forslag til større tiltag som halinspektørerne og Søren Burchall 
havde udarbejdet, blev nøje gennemgået og diskuteret. 
 
Følgende større tiltag blev bevilliget som del af budgettet for 2017: 
 
 

Aktivitet Anlæg Budget 
Afsat            

budget 2017 

Etablering af installationer til bueskydning i 
store Hal. Kedel-Hallen 90.000 90.000 

  Kedel-Hallen 90.000 90.000 
Elektronisk tidtager udstyr til atletik 
stævner. Damsøbadet/Frb. IP 145.000 145.000 

  Damsøbadet 145.000 145.000 

Udskiftning af ophæng til basket kurve Bülowsvej-Hallen 140.000 140.000 

  Bülowsvej-Hallen 140.000 140.000 

Udskiftning af varmtvandsbeholdere m.m. Frb-Hallerne 215.000 215.000 

  Frb-hallerne 290.000 290.000 

  Samlet 590.000 590.000  
 
 
 
Ad punkt 5. Samlet godkendelse af budget 2017 for FIU. 
Det samlede oplæg til budget for 2017 blev godkendt, med et resultat på    
907.064 kr. som ikke-allokerede midler. 
 
Ad punkt 6. Næste møde  
Næste fælles budgetmøde blev aftalt til torsdag d. 16. november 2017. 
 
Ad punkt 7.  Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 
 
                                                                                 Referent. Hanne Andersen  
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