
 
 

Frederiksberg Idræts-Union 
 

 
Mødereferat:    Økonomiudvalget 
 
Til og sted:      Torsdag den 15. august 2017 kl. 18.00 
                          i Kedel-Hallen. 
 
                                             
Tilstede:            Henrik Theil, Michael Christiansen, Brian 

Christensen, Søren Burchall og Hanne Andersen.  

  
Afbud:               Claus Madsen. 
 

 

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

 

Dagsorden 
  

1.  Godkendelse af referat fra seneste ØU-møde (d. 20.4. 2017) 
 

2.  Status på økonomien efter 1. halvår 2017 
 

o  Frederiksberg-Hallerne 
o  Opvisningshallen 
o  Bülowsvej-Hallen 
o  Damsøbadet 
o  Mariendals-Hallen 
o  Kedel-Hallen 
o  Administrationen  
o  FIU’s samlede regnskab 

                      Puljen til årets større opgaver 
 

3. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne 1.           
halvår 2017 

 
       

4.  Meddelelser og opfølgning bordet rundt 
o Administrationen 
o Øvrige 

 

5.  Næste møde 
 

6.  Eventuelt 
 

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

 
Ad. punkt 1 Protokol.  
Ingen bemærkninger. 
  
Ad. Punkt 2 Status på økonomien efter 1. halvår 2017 
ØU drøftede beløbstørrelse på de fakturaer som halinspektørerne kan 
godkende alene i samspil med bogholderen 
. 
Administrationen laver et oplæg til et regelsæt til næste ØU møde. 
 
Frederiksberg-Hallerne: 
ØU glædede sig over fritagelsen af Ejendomsskat. 
 

     
 
 

  
 
 
Dato 12.september 2017  
 
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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    Bülowsvej-Hallen/HermesHallen: 
    Fremover vil der blive lavet et separat regnskab for Hermeshallen. 

 
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 
SB gennemgik oversigten. 
 
FIF Petanque havde bedt om et toiletskur, da afstanden fra Petanque 
banerne til toiletterne i Damsøbadet var lang. ØU havde en snak om 
dette, og kunne godt se ideen i at der lå et toilet i Idrætsparken til 
benyttelse af alle anlæggets idrætsudøvere og tilskuere. 
 
Søren undersøge hvad et toiletskur til brug for hele Frederiksberg 
Idrætspark vil koste og hvor det kan stå. 
 
FIU’s samlede regnskab 
Ingen bemærkninger. 
 
Ad. Punkt 3 Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i 
cafeteriaerne 1. halvår 2017 
ØU gennemgik bruttofortjenesterne for de enkelte cafeterier. 
 
Bruttofortjenesten for slik i Mariendals-Hallen er stadig for lav, udvalget 
besluttede at hvis bruttofortjenesten ikke er på 10 % efter 2. halvår 
stopper salget af slik i Hallen. 
 
 
Ad. Punkt 5. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 
Søren Burchall: 
- København Håndbold har underskrevet en 4 årig aftale om brug af 

faciliteter i hal 4. 
- Der er fokus på aflysninger som berører vores Haller, IU har lavet et 

regelsæt som ikke er blevet overholdt, det vil det blive fremover. 
- Der er lavet aftale om leje til om boksestævne, DM i badminton og 

Final 4 i 2017 i Frederiksberg-Hallerne. 
- Udlejning til eksamener er stadig faldende. 
- Der bliver løbende fulgt op på vores elforbrug, ØU henstillede til at 

personalet forholder sig til tallet de indberetter hver måned.  
 

 
Ad Punkt 6 Næste møde 
 
Mandag d. 23. oktober 2017 kl. 17.30 i Hermeshallen. 
 
Ad. Punk 7 Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 
Referent Hanne Andersen 
 
 


