Frederiksberg Idræts-Union

Mødereferat: Økonomiudvalget
Tid og sted:

Torsdag den 21.6.2018 kl.17.30 i FIU’s administration

Tilstede:

Henrik Theil, Frank Meldgaard Pedersen,
Michael Christiansen, Brian Christensen, Søren Burchall
og Hanne Andersen

Dato 3/7 2018
Administrationen
Jens Jessens Vej 16
2000 Frederiksberg

Telefon 38 77 60 00

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

CVR-nr. 64 23 15 10
fiu@fiu-frederiksberg.dk
www.fiu-frederiksberg.dk

1. Godkendelse af referat fra ØU-møde d. 19. februar 2018
Hanne Andersen

2. Status på økonomien efter 1. kvartal 2018
a. Frederiksberg-Hallerne
b. Opvisningshallen
c. Bülowsvej-Hallen
d. HermesHallen
e. Damsøbadet.
f. Mariendals-Hallen½
g. Kedel-Hallen
h. Administrationen
i. FIU’s samlede regnskab
j. Puljen til årets større opgaver

Direkte 38 77 60 03
ha@fiu-frederiksberg.dk
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3. Drøftelse af FIU’s brug af bankforbindelser
4. Meddelelser og opfølgning bordet rundt
a. Administrationen
b. Øvrige
5. Eventuelt
------------------------------------------------------------------------------Henrik Theil bød Frank Meldgaard velkommen til ØU.

Ad. punkt 1. Protokol
Udvalget bemærkede at referatet var modtaget, men ikke var kommet på
Hjemmesiden.
Referat fra møde i Økonomiudvalget den 19.2. 2018 blev godkendt.
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Ad punkt 2. Status på økonomien efter 1. kvt. 2017
Udvalget gennemgik regnskaberne.
Udvalget bad om en note, når der var forskydninger af betalinger, dette
gælder for forsikringer, El - forbrug m.m.
Udvalget havde en snak om ansættelse af familie og nære venner.
Søren vil til næste møde lave et udkast for retningslinjer for ansættelse af
familie og nære venner, som skal godkendes af ØU og bestyrelsen.
Taget på Frederiksberg-Hal 3 skal udskiftes, Søren sender et økonomisk
beslutningsgrundlæg med tilbud til økonomiudvalget.
Udvalget godkendte regnskaberne for både de enkelte anlæg og for FIU
samlet.
Ad punkt 3. Drøftelse af FIU’s brug af bankforbindelser
FIU betaler renter for at have penge stående i bankerne, dette er desværre
en udvikling flere og flere banker benytter sig af.
Udvalget havde en snak om en evt. førtids indfrielse af lånet i
Frederiksberg-Hallerne. Udvalget besluttede at FIU’s driftskonti skal
placeres i en af SIFI bankerne, mens fri likviditet kan placeres på aftalekonti
indenfor rammerne af indskydergarantien.
Ad punkt 3. Meddelelser og opfølgning bordet rundt.
Søren:
 De interne revisorer havde følgende bemærkning om regnskabet
2017
”Der er i regnskabet for Initiativpuljen konteret en udgift på kr.
252.000,-. Efter det oplyste er beløbet medgået til indkøb af diverse
inventar til HermesHallen. Revisorerne havde gerne set, at denne
udgift havde været konteret på det almindelige driftsbudget, og
således ikke være belastende for Initiativpuljen ”
Denne bemærkning blev beklageligvis ikke kommenteret på
repræsentantskabsmødet, dette beklager økonomiudvalget.
Det gamle Frederiksberg net (kabler der gik til Frederiksberg
Brandvæsen) er blevet nedlagt, dette medfører, at vi skal have
oprettede en ny forbindelse til Hovedstadens Beredskab, dette gøres
via TDC med en alarm linje, omkostningerne til denne er ca.
10.000,00 + moms

Ad punkt 5. Næste møde
Dato ikke fastlagt men mødet vil blive afholdt i Mariendals-Hallen.
Ad punkt 6. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Referent Hanne Andersen
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