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      Mødereferat:  Bestyrelsesmøde 
                        
      Tid og sted:    Mandag den 2. oktober 2017 kl. 17.00 
                             i  FIU’s administration 
                         
      Tilstede:         Bodil Allesen-Holm, Lars Sørensen, Henrik Theil,  
                             Michael Andersen, Jens Laulund 
                             samt Søren Burchall  
                               
      Afbud:          Michael Christiansen og Nicolai Sichlau 

                        
DAGSORDEN:  

 
1) Protokol 

 
2) Opfølgning på dialogmøde med brugergruppeformænd og 

halinspektørerne 
  

3) Behandling af ”tilbud” om opgradering af udenomsarealer til 
Mariendals-Hallen 
 

4) Behandling af forslag fra Badmintonudvalget om inddragelse af 
udlejningstider i Mariendals-Hallen 
 

5) Behandling af ansøgning til FIU’s rejselegat 
 

6) Referater  
 

a. Referat fra møde i Økonomiudvalget den 15. august 2017 
b. Referat fra møde i bestyrelsen den 23. august 2017 
c. Referat fra møde i FIU’s ledergruppe den 31. august 2017 
d. Referat fra møde i Atletikudvalget den 4. september 2017 
e. Referat fra møde i Badmintonudvalget den 5. september 2017 
f. Referat fra møde i FIU’s SamarbejdsUdvalg den 6. september 2017 

 
7) Generel orientering fra: 

 
a. FIU’s Økonomiudvalg v/ Henrik Theil 
b. FIU’s Idrætsudvalg v/ Bodil Allesen-Holm  
c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

 

8) Meddelelser bordet rundt 
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Ad punkt 1 Protokol 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2 Opfølgning på dialogmøde med brugergruppeformænd og 
halinspektørerne  
Bestyrelsen havde en generel drøftelse af det afholdte dialogmøde. I forhold til at sikre 
ambitionen for brugergrupper i fremtiden, ser bestyrelsen halinspektørerne have en central 
rolle som ”forandringsagenter”, med særlig fokus på at hjælpe nye 
foreningsrepræsentanter ind i arbejdet i brugergrupperne. 
 
Bestyrelsen drøftede tilsvarende bestyrelsesrepræsentanternes rolle i brugergrupperne. 
Her ser bestyrelsen rollen som værende ”brohoved” mellem bestyrelsen og 
brugergrupperne, med fokus på at kunne forklare baggrunden for de overordnede 
beslutninger i FIU, samt sikre at brugergruppernes holdninger bringes med ind i 
bestyrelsens arbejde. Til brug for dette ønsker bestyrelsesrepræsentanterne i 
brugergrupperne løbende at få tilsendt infomails fra administrationen, med opsamling af 
relevante sager og forhold, som bør fremlægges på brugergruppemøderne. 
 
Omkring oplægget til kommissorium for brugergrupperne, opdaterer arbejdsgruppen 
materialet, med fokus på en lavpraktisk tilgang til forventningerne til arbejdet i 
brugergruppen. Bestyrelsen opfordrede til, at orienteringspunkter på brugergruppemøderne 
forsøges nedprioriteret, og gerne placeret sidst på dagsordenen. Samtidig opfordres 
brugergruppeformændene til i samspil med halinspektørerne og evt. 
bestyrelsesrepræsentanterne at gennemføre en årlig evaluering af arbejdet i 
brugergrupperne. 
 
Slutteligt besluttede bestyrelsen at oprette en ny brugergruppe for Hermeshallen. 
Tilsvarende besluttede bestyrelsen, at FIU ønsker at få en plads i brugergrupperne (eller 
tilsvarende organer) for Flintholm Svømme- og gymnastikhal samt Magneten, som begge 
huser idrætsforeninger. 
 
Bestyrelsen besluttede i den sammenhæng følgende repræsentation i brugergrupperne: 
 

o Frederiksberg-Hallerne 
Michael Andersen 

o Damsøbadet/Frederiksberg Idrætspark 
Michael Christiansen 

o Bülowsvej-Hallen 
Nicolai Sichlau 

o Mariendals-Hallen 
Nicolai Sichlau 

o Kedelhallen 
Lars Sørensen 

o Nandrupsvej 
Michael Christiansen 

o Flintholm Svømme- og gymnastikhal 
Bodil Allesen-Holm 

o Magneten 
Bodil Allesen-Holm 

o Hermeshallen 
Michael Christiansen 
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Ad punkt 3 Behandling af ”tilbud” om opgradering af udenomsarealer til Mariendals-
Hallen  
Bestyrelsen godkendte at FIU vil modtage ”gaven” med opgradering af udearealerne ved 
Marieldals-Hallen. Forudsætningen for godkendelsen er, at foreningerne på 
anlægget/brugergruppen godkender den præcise udformning af de idrætsrelaterede 
faciliteter der påtænkes etableret. 
 
Ad punkt 4 Behandling af forslag fra Badmintonudvalget om inddragelse af 
udlejningstider i Mariendals-Hallen 
Bestyrelsen drøftede det fremsendte forslag, med fokus på at sikre at alle haltider udnyttes, 
og der gennemføres mest mulig ”idræt for pengene”. De tider til udlejning som 
Badmintonudvalget foreslår konverteret til foreningstid, genererer i 2017 indtægter til FIU 
på omkring 265.000 kr. 
 
Bestyrelsen besluttede at der i indeværende sæson gennemføres en analyse af det 
samlede behov og kapacitet til udlejning af badmintonbaner i Mariendals-Hallen og 
Hermeshallen. I denne analyse skal også inddrages fokus på udlejede men ikke-benyttede 
baner. Analysen skal afsluttes så bestyrelsen kan træffe en beslutning forud for 
halfordelingen for 2018-19. Samtidig understregede bestyrelsen, at såfremt det besluttes at 
konvertere baneudlejningstimer til foreningstid, vil fordelingen af disse tider foregå som 
vanligt igennem FIU – og dermed ikke er forbeholdt hverken badminton eller de aktuelle 
klubber i Mariendals-Hallen. 

 
Ad punkt 5 Behandling af ansøgning til FIU’s rejselegat 
Bestyrelsen bevilligede det ansøgte tilskud på 1.350 kr. fra FIU’s rejselegat til FIF 
Håndbold. 
 
Ad punkt 6 Referater 

a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

b. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

c. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed at FIU tilslutter sig Green Key-ordningen, 
og opfordrede til, at brugergrupperne inddrages i arbejdet med at finde gode 
løsninger til implementering af affaldssortering på anlæggende. Derudover tog 
bestyrelsen referatet til efterretning uden yderligere kommentarer. 
 

d. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

e. Bestyrelsen noterede sig det meget begrænsede deltagelse i mødet, men tog ellers  
referatet til efterretning uden kommentarer. 
 

f. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer. 
 
 

 
Ad punkt 7 Ad punkt Generel orientering 

a. Bodil Allesen-Holm orienterede om  
- IU har holdt møde med fodboldudvalget og atletikudvalget, med fokus på 

mulighederne for sameksistens i Frederiksberg Idrætspark 
- At IU på førstkommende IU-møde drøfter principper og rammer for aflysninger af 

foreningernes tildelte tider 
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- At IU har igangsat opdatering af ønskelisten med foreninger og fagidrætsudvalgs 
ønsker til facilitetsforbedringer 
 

b. Henrik Theil orienterede om revisionsprotokollat, som FIU’s eksterne revisorer 
havde fremsendt efter det uanmeldte kasseeftersyn.  
 

c. Søren Burchall orienterede om 
- At der afholdes velkomstmøde for nye ledere i foreningerne og FIU d. 8.11.2017, 

samt formandsmøde i FIU d. 11.10.2017 
- At der i Frederiksberg Kommune er indgået budgetaftale, som bl.a. indbefatter 

opgradering af minikunstgræsbaner på skolerne, opstart på profilidrætsklasse på 
tre Falke Skolen samt arbejde mod etablering af et nyt større indendørs 
idrætsanlæg på Nordens Plads 

- At moderniseringen af Damsøbadet som del af budgetaftalen fremrykkes til 
gennemførsel i 2018, hvor svømmeklubberne inddrages i dette arbejde 

- Fremdriften i projektet med etablering af 6 nye kunstgræsbaner samt 
skybrudssikring, hvor de fodbold- og rugbyklubberne inddrages i relevante 
spørgsmål 

- At ZXY-sportsanalyseudstyret bliver nedtaget fra kunstgræsbane 1, da det ikke 
har været muligt for de involverede at fremskaffe finansiering til permanent 
indkøb af systemet. 

- At FIU efter krav fra volleyforbundet for afvikling af ligakampe opgraderer 
lysanlægget i Bülowsvej-Hallen for ca. 75.000 kr. 

- At Frederiksberg kommune den 12.10.2017 underskriver partnerskabsaftalen 
med DIF/DGI om Bevæg dig for livet. 
Bestyrelsen understregede at FIU skal arbejde for at de kommende tilknyttede 
medarbejdere til at understøtte de nye aktiviteter (”røde kinder”), bør forankres i 
FIU. Samtidig besluttede bestyrelsen, at FIU vil udvide foreningernes adgang til 
faciliteterne på anlæggene med 750 timer årligt, til brug for nye aktiviteter 
primært i morgen og løse dagtimer. 

- At FIU har indgået aftaler om afvikling af større idrætsevents i hal 4 

 Mogens Palle boksestævner d. 28.10 og 25.11 2017 

 Volley Final4 d. 15-16.12 2017 

 Badminton hold DM-finalen d. 12.4.2018 (red. - bliver formodentlig 
flyttet til 17.4.2018) 

 
Ad punkt 8 Meddelelser bordet rundt     
Bestyrelsen udtrykte ønske om, at der på anlæggene laves en velkomsttavle med bl.a. 
fotos af det faste personale på anlægget og info om foreningerne på anlægget. Bestyrelsen 
bad Søren Burchall sikre, at halinspektører og brugergrupper arbejder videre med dette 
forslag. 
 
Opsamling af bestandige beslutninger 
 

Dato Besluttende 
organ 

Beslutnings-
grundlag 

Beslutning 

2.10.2017 Bestyrelsen FIU’s love Oprettelse af brugergruppe for 
Hermeshallen 

    

 
 
 
 
Referent Søren Burchall 


