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Frederiksberg Idræts-Union 

 

 

 

 

Mødereferat:   Økonomiudvalget 
 
Tid og sted:     Mandag den 19.februar 2018 kl. 18.00 i administrationen 
 
Tilstede:          Henrik Theil, Michael Christiansen, Claus Madsen 
                        Brian Christensen, Søren Burchall og Hanne Andersen 
             
                     -------------------------------------------------------------------------
  

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 23.10.2017 og det 
fælles budgetmøde d. 23.11. 2017 
 

2. Status på økonomien for hele 2017 
 

a.  Frederiksberg-Hallerne 
b.  Opvisningshallen 
c.  Bülowsvej-Hallen 
d.  Damsøbadet 
e.  Mariendals-Hallen 
f.  Kedelhallen 
g.  Administrationen  
h.  FIU’s samlede regnskab 
i. Puljen til årets større opgaver 

 
 

3. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne for 
hele 2017 
 

4. Samlet godkendelse af årsregnskabet og revisionsprotokollatet 
 

5. Drøftelse og beslutning om godkendelse af opdateret oplæg til nye 
forretningsgange for betalinger samt regnskabsregulativ 
 

6. Orientering om budgetmæssige konsekvenser af moderniseringen 
af Damsøbadet 
 

7. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 
a. Administrationen 
b. Øvrige 

 

8. Næste møde 
9. Eventuelt 

  
 
 
Dato 28/2 2018 
 
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 1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 23.10 2017 og 
fællesmødet d. 23.11 2017 
Ingen bemærkninger til referaterne. 
 
Ad. punkt 2. Gennemgang af FIU’s årsregnskaber 2017. 
For at optimere udlejningen i vores Haller, har FIU startet et samarbejde med 
WannaSport.dk (online booking), i første omgang er det badmintonbaner i 
HermesHallen, Mariendals-Hallen og Frederiksberg-Hallerne – 3.    
 
ØU bad om fremover at få punktet ”Endelig godkendelse af budget” på første 
ØU-møde efter fællesmødet. 
 
En oversigt over energi forbrug vil blive udarbejdet til næste ØU møde.   
 
ØU gennemgik regnskaberne for de enkelte anlæg. 
 
Frederiksberg-Hallerne 
Ingen bemærkninger 
 
Opvisningshallen 
Ingen bemærkninger. 
 
Bülowsvej-Hallen 
HermesHallen: 
Budget 2017 er udarbejdet ud fra en forventet drift i 9 måneder. 
FIU overtog driften af HermesHallen senere end ventet og derfor indeholder 
regnskabet 2017 kun 6 måneder. 
WannaSport.dk er blevet tilknyttet Hallen og dette har medført en optimeret 
udlejning af badminton baner. 
  
Damsøbadet 
Ingen bemærkninger. 
 
Mariendals-Hallen 
Ingen bemærkninger 
 
Kedelhallen 
Ingen bemærkninger 
 
Administrationen  
Ingen bemærkninger 
 
FIU’s samlede regnskab 
Det samlede regnskab for FIU for 2017 viste et overskud på kr. 17.889,-. 
 
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 2016 
ØU gennemgik bruttofortjenesterne for de enkelte cafeteriaer.    
ØU konstaterede med tilfredshed en fremgang i bruttofortjenesten for slik i 
Mariendals-Hallen. 
ØU stillede spørgsmål til den høje kassedifference i Kedel-Hallen og 
henstillede til større påpasselighed.  
 
Ad. punkt 4. Samlet godkendelse af årsregnskabet og 
revisionsprotokollatet 
Revisionsprotokollatet blev gennemgået uden bemærkninger.  
Årsregnskaber og protokollatet blev godkendt. 
 
Ad punkt 5. Drøftelse og beslutning om godkendelse af opdateret  
oplæg til nye forretningsgange for betalinger samt regnskabsregulativ 
De opdaterede oplæg blev gennemgået og endelig godkendt. 
SB gennemgår de opdaterede oplæg med Halinspektørerne på deres møde 
den 1. marts 2018 og de vil blive effektueret umiddelbart herefter. 
 
Ad punkt 6. Orientering om budgetmæssige konsekvenser af 
moderniseringen af Damsøbadet 
Grundet manglende midler i Kommunens budget er moderniseringen af 
Damsøbadet blevet udskudt til 2019. 
Dette betyder at Damsøbadets budget 2018, som blev godkendt på 
fællesmøde i november 2017, og som tog udgangspunkt i en modernisering i 
2018 skal revideres. 
Det reviderede budget blev gennemgået og godkendt. 
 
Ad punkt 7. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 
Administrationen 

   Søren:  
FIU’s repræsentantskabsmøde er den 22. marts 2018 kl. 18.00 i 
Frederiksberg-Hallerne, indkaldelse vil blive udsendt. 

    
   Øvrige 

Ingen bemærkninger 
 

Ad. Punkt 6 Næste møde 
Næste møde i maj, uge 33 og 43/44, fællesmødet 15. november 
og uge 8 i 2019  
Mødedatoer vil blive lagt på Doodle.dk, med ØU som deltagere.  
 
 
Ad. Punkt 7. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 
 
Referent Hanne Andersen 
 


