Frederiksberg Idræts-Union

Mødereferat: Økonomiudvalget
Tid og sted:

Mandag den 30. 1. 2017 kl. 17.30 i administrationen
Dato 17/2 2017

Tilstede:

Henrik Theil, Michael Christiansen, Claus Madsen
Brian Christensen, Søren Burchall og Hanne Andersen

Administrationen
Jens Jessens Vej 16
2000 Frederiksberg

------------------------------------------------------------------------Dagsorden

Telefon 38 77 60 00
CVR-nr. 64 23 15 10
fiu@fiu-

1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 3.11.2016 og det
fælles budgetmøde d. 17.11. 2016

frederiksberg.dk
www.fiufrederiksberg.dk

2. Status på økonomien for hele 2016
Hanne Andersen

a.
b.
c.
d.
e.
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h.
i.

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

Direkte 38 77 60 03
ha@fiufrederiksberg.dk
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3. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne for
hele 2016
4. Meddelelser og opfølgning bordet rundt
a. Administrationen
b. Øvrige
5. Næste møde
6. Eventuelt
------------------------------------------------------------------------Udvalget besluttede at bytte om på punkt 2 h og punkt 2 i.
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Ad punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 3.11 2016 og
fællesmødet d. 17.11 2016
Ingen bemærkninger til referaterne.
Ad. punkt 2. Gennemgang af FIU’s årsregnskaber 2015.
ØU gennemgik regnskaberne for de enkelte anlæg.
Generelt ros til alle anlæg for de flotte resultater, udvalget bemærkede dog
det stigende forbrug af el.
Frederiksberg-Hallerne
Ingen bemærkninger
Opvisningshallen
Udvalget havde en snak om strømforbruget i forbindelse med TV-kampe.
Det ønskes undersøgt, om det er måleren i Frederiksberg-hallerne eller OPV,
at forbruget bliver registreret på.
Bülowsvej-Hallen
Udvalget noterede den positive effekt med et sænket elforbrug, som LEDbelysningen i hallen havde haft.
Damsøbadet
Udvalget noterede sig, at der var hensat kr. 46.000,- til bænke i
omklædningsrum.
Mariendals-Hallen
Ingen bemærkninger
Kedelhallen
Ingen bemærkninger
Administrationen
Ingen bemærkninger
FIU’s samlede regnskab
IT/Service:
Udvalget bemærkede, at der var etableret en større wifi-anlæg i Hal 2 og
OPV i Frederiksberg-Hallerne primært til brug i forbindelse med afholdelse af
eksamener, hvor omkostningen til etableringen løb op i kr. 75.000,-.
I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere var der indkøb nyt ITudstyr for kr. 40.000,-.
Udvalget henstillede generelt til, at estimaterne blev mere præcise, der er for
stor forskel på det estimerede og årsresultatet.
ØU vil efter 3. kvt. 2017 gennemgå estimaterne nøje og derefter at beslutte
og igangsætte evt. nye større investeringer.
Det samlede regnskab for FIU for 2017 viste et overskud på kr. 84.000,-.
Puljen til årets større opgaver
Oversigt udleveret af Søren blev gennemgået og godkendt.
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Ad. Punkt 3. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne
for hele 2015
ØU gennemgik bruttofortjenesterne for de enkelte cafeteriaer.
Stor utilfredshed med bruttofortjenesten for slik i Mariendals-Hallen, hvis
denne ikke bliver bedre efter 1. halvår 2017, stopper slikudsalget i
Mariendals-Hallen
Ad. punkt 4. Meddelelser og opfølgning bordet rundt
Administrationen
Søren:
FIU’s repræsentantskabsmøde er den 30. marts 2017 kl. 18.00 i
Frederiksberg-Hallerne, indkaldelse vil blive udsendt.
Øvrige
Ingen bemærkninger
Ad. Punkt 6 Næste møde
Den formellem gennemgang af årsregnskabet forsøges håndteret pr. mail,
og kun ved særligt behov for gennemgang eller drøftelse af regnskabet,
indkaldes til møde primo mart.
Ellers holdes næste ØU-møde i april 2017, hvor dato vil blive udmeldt efter
repræsentantskabsmødet.
Ad. Punkt 7. Eventuelt
Grundet problemer med finde en filial i nærheden til at håndtere indsættelse
af kontanter fra caféerne, besluttede ØU at skifte bank for caféernes konti fra
Nordea til Danske Bank.

Referent Hanne Andersen
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