Frederiksberg Idræts-Union

Referat:

Idrætsudvalgsmøde

Tid og sted:

Tirsdag d. 31. januar 2017, kl. 17.00
i FIU’s administration.

Tilstede:

Bodil Allesen-Holm (BAH), Jan Busk
(JB), Berit El-Nasser (BEN), Torben
Lorentzen (TL), Mia Bergsbo, referent
(MB)

13. februar 2017
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

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden
Præsentation af ny idrætskonsulent
Halfordeling 2017/2018 (bilag vedlagt)
Basketball – fordelingsnøgle
Tidsplan for fordeling af udendørs tider
Tilbagemeldinger på referater:
IU: 13.12.16
Bestyrelse: 05.12.16
Fagidrætsudvalg: Ingen nye lagt op på hjemmesiden
7. Bordet rundt
8. Status & Uddelegering af opgaver
9. Næste møde

Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad. pkt. 2. Præsentation af ny idrætskonsulent
MB præsenterede sig selv og gav en kort oversigt og status over aktuelle
arbejdsopgaver, herunder:
FRBDAGE
Finder sted 9.-11. juni
Ungdommens Folkemøde
Finder sted den 7.+8. september i Søndermarken
Facilitetsudvikling
Forslag til ny idrætshal på enten Nordens Plads, Rolighedsvej eller Hermeshallen
sendes til behandling i KFU ultimo marts.
Åben Skole
Samarbejde mellem skole og foreninger
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Kedelhallen
Omfordeling mellem bueskytterne, dans og fodbold træder i kraft den 1. april, hvor fodbolden er rykket
udenfor.
Bookingsystem
Er under kraftig revurdering, om det skal bruges eller ej.
Opdatering af gymnastiksale
MB deltager i en arbejdsgruppe sammen med Kultur&Fritid, der skal se på hvordan fem
skolegymnastiksale kan gøres attraktive for de nuværende brugere.
FIU-eliteidrætsordningen
Der er kommet ni ansøgninger ind til FIU-eliteidrætsordningen, som indstiller elever til optagelse på
Falkonergårdens Gymnasium & HF.
Indstilling vedr. godkendelse sendes til IU den 1. februar.
Fordeling af tider til foreninger i skolefaciliteterne
FIU overtager fordelingen af tider til foreninger i skolernes faciliteter fra og med sæsonen 2017-2018.
Det skal afklares om aftenskolerne er inkluderet. Desuden skal det også afklares, hvordan fordelingen
skal foregå, hvis der ikke er et fungerende bookingsystem. Ligeledes skal det afklares hvorledes
foreningerne ansøger om tider i skolerne faciliteter. MB følger op.
Bevæg Dig For Livet
Som led i DIF’s og DGI’s fællesvision ’Bevæg dig for livet’ skal 75 procent af danskerne være idrætsaktive i
år 2025.
DIF og DGI er i dialog med Frederiksberg Kommune omkring en idrætssatsning i forbindelse med Bevæg
dig for livet, der skal få flere til at blive forenings- og idrætsaktive. MB er del af arbejdsgruppen.
Ad. pkt. 3. Halfordeling 2017/2018 (bilag vedlagt)
IU drøftede processen for halfordelingen.
IU besluttede følgende proces:
24. februar: deadline for ansøgning
3. april: IU-møde. Udkast til halfordeling
20. april: Fællesmøde med fagidrætsudvalg (FagU) og formænd for foreninger uden fagidrætsudvalg
4. maj: IU-møde. Vedtagelse af endelig halfordeling
8. maj: Vedtaget plan udsendes, herefter fordeler FagU.
Ad. pkt. 4. Basketball – fordelingsnøgle
Basketball-fordelingsnøglen skal revideres.
IU mangler uddybende svar fra basket angående nøglen trods gentagende påmindelser. BAH følger op.
Ad. pkt. 5. Tidsplan for fordeling af udendørs tider
Hidtil har fordelingen af udendørstider trådt i kraft i uge 43 og løbet til efterfølgende år uge 42. Kun FRB
Idrætspark har været inkluderet i denne fordeling.
IU besluttede, at udendørsfordelingen fremover skal inkludere alle udendørs faciliteter under FIU.
Dermed inkluderes Idrætsanlægget på Nandrupvej samt kastegården i Frb. Idrætspark også. Fordelingen
følger samme proces som indendørsfordelingen for at skabe gennemsigtighed og for at kunne signalere at
faciliteterne bliver brugt og i fremtiden bliver brugt optimalt.
Atletikudvalget (AtlU) og Fodboldudvalget (FodU) er blevet spurgt om, hvornår de finder det optimalt at
fordelingen finder sted. AtlU og FodU ønsker at fordelingen vedtages den 1. november og gælder fra 1.
april året efter og et år frem.
Proceduren foretages i efteråret og foregår på samme måde som ved indendørsfordelingen.
Dvs. at de berørte foreninger indsender ønsker, IU udfærdiger et udkast til fordeling,
FagU formænd/foreningsformænd inviteres til fællesmøde, der udmunder i en endelig plan, som
vedtages i IU.
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Ad pkt. 6. Tilbagemeldinger på referater:
IU:
13.12.16
JB kan ikke tilgå referater fra de tidligere år. MB følger op.
Bestyrelse:
05.12.16
Ikke lagt op på hjemmesiden endnu. MB følger op.
Fagidrætsudvalg:
Ingen nye lagt op på hjemmesiden
Ad. pkt. 7. Bordet rundt
BEN orienterede om, at Håndboldudvalget og Winnie Dahl (HåndU) er frustrerede over korte varsler på
aflysninger og mangel på svar på henvendelser til IU.
BAH retter henvendelse til HåndU mht. punkt 2, da hun ikke har modtaget korrespondance fra HåndU
siden sommeren 2016. IU drøftede muligheden for en løbende aflysningskalender på hjemmesiden, så
aflysningerne kommer ud, så snart de kendes og ikke blot måneden før. MB hører Dorthe M. Olsen om
løsning.
BAH orienterede om en henvendelse fra rugby omkring brugen af styrketræningsrummene.
Rugby har stillet spørgsmål til, hvordan tiderne i styrketræningsfaciliteterne fordeles, samt hvordan
foreninger, der hører til et anlæg uden styrketræningsfaciliteter kan få adgang til det.
Brugergrupperne på de respektive anlæg fordeler pt. tiderne internt.
IU konstaterede, at der i fremtiden skal kigges på rammerne og principperne for
styrketræningsfaciliteterne.
BAH orienterede om ønskelisten, hvor foreningerne kan skrive store som små ønsker til udstyr og
forbedringer på. Den sendes ud af MB med instruktioner i oktober måned.
JB fremførte et kritikpunkt der omfattede, at professionelle fodboldhold får banetid på Jens Jessens vej.
JB henstillede desuden til at optællinger på anlæg bliver brugt aktivt af FIU, da der er en del uudnyttet tid
på fodboldbanerne. IU vedtog, at der ved 0-optællinger 1. og 2. gang bør sendes en høflig besked til den
pågældende klub, der gør opmærksom på 0-optællingen. Ved 3. 0-optælling for samme klub, bør der
sendes besked til FagU.
JB’s kritikpunkt omfattede desuden, at medlemmer af IU sættes uden for døren, når der behandles sager,
hvor medlemmet opfattes som partisk. JB mente, at medlemmer af IU kommer med en stor faglig viden,
der bør udnyttes i behandling af sager. Da IU medlemmer per definition bør betragtes som neutrale i alle
sager, og da sager afgøres ved afstemning, bør alle IU-medlemmer være til stede ved sagsbehandling.
IU besluttede, at referater fra IU-møder senest 14 dage efter møde sendes ud til intern godkendelse.
Derefter har IU tre dage til at godkende det per email, hvorefter referatet lægges på hjemmesiden.
BAH orienterede om, at hun den 1. februar har møde i Hermeshallen med fægtning, basket,
Sportskollektivet og gymnastik samt Søren Burchall og Anette Larsen vedrørende en afklaring af den
fremadrettede indretning af hallen. BAH understregede, at fordelingen ikke ligger fast endnu, men at der
ligger et oplæg, der inkluderer fægteklubben, Falcon, Sportskollektivet og ODK.
Ad. pkt. 8. Status & Uddelegering af opgaver
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MB undersøger hvordan det påtænkes skolefaciliteterne skal håndteres ved indendørsfordelingen
MB udsender datoplan for indendørsfordelingen til IU
BAH følger op på fordelingsnøglen fra basket
BAH kontakter HåndU
MB undersøger JBs rettigheder på hjemmesiden
MB sørger for det seneste referat fra Bestyrelsesmødet kommer på hjemmesiden
Ad. pkt. 9. Næste møde
Mandag den 3. april kl. 17.00
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