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Frederiksberg Idræts-Union 

 

 

 

 

 
 

Mødereferat:  Fælles budgetmøde for bestyrelsen, ØU,                          
                       halinspektørerne og centerledere 
  
Tid og sted:    Torsdag den 23.11 2017 kl. 17.00 
                        i mødelokale 4 i Frederiksberg-Hallerne 
                         
 Deltagere:      Michael Christiansen, Lars Sørensen, Michael Andersen,  

Nikolai Sichlau, Brian Christensen, Claus Madsen, Bodil                     
Allesen-Holm, Jens Laulund, Flemming Brøndsholm, Anette 
Larsen, Sanne Flex, Hanne Bjerg, Ann-Louise Nielsen, Rikko 
Djurhus, Benny Syhler, Søren Burchall og Hanne Andersen 

 
Afbud:           Henrik Theil  

 
 
DAGSORDEN: 

 
1. Meddelelser: 
2. Status på FIU’s regnskab 2017 
3. Fremlæggelse af budget 2018 med planer for de enkelte anlæg.  
      a.  Damsøbadet 
      b.  Mariendals-Hallen 
      c.  Kedel-Hallen 
      d.  Bülowsvej-Hallen 
      e.  Frederiksberg-Hallerne 
      f.   Opvisnings-Hallen 
      g.  Administrationen 
4. Fordeling af midler i fælles pulje til årets større tiltag   
5. Samlet godkendelse af budget 2018 for FIU     
6. Næste møde 
7. Eventuelt 

 
 
 
Ad punkt 1. Meddelelser 
Der har været uanmeldt kasseeftersyn af FIU’s eksterne revisorer på FIU’s 
anlæg, hvilket ikke medførte bemærkninger.  
 
 
Ad punkt 2. Status på FIU’s regnskab 2017. 
 
I regnskabet for 2017 var der oprindeligt budgetteret med 530.000 kr. som 
ikke-allokerede midler. Søren Burchall og halinspektørerne havde udarbejdet 
et estimat årsresultatet for 2017, der viste et overskud på ca. 522.000 kr. På 
baggrund heraf har ØU efterbevilliget en række tiltag; 
 

 Udskiftning af slidlaget på asfalten på parkeringspladsen ved 
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Mariendals-Hallen kr. 265.000,-. 

 Implementering af ny hjemmeside til FIU kr. 50.000,-. 

 Indkøb og installation af toiletvogn, som opstilles i Frederiksberg 
Idrætspark ved petanqueanlæg kr. 100.000,- 

 
hvorfor årsresultatet forventes at ende med et overskud omkring 100.000 kr.  
 
Ad punkt 3.  Fremlæggelse af budget 2017 med planer for de enkelte 
anlæg. 

 
a. Sanne Flex fremlagde budgettet for Damsøbadet:  

Damsøbadet lukker ned (grundet renovering af svømmehallen) ultimo juni 
2018, og vil være lukket ca. ½ år.  
Budgettet blev vedtaget med følgende bemærkninger Søren undersøger 
om der mod forventning, skulle ske en ændring i det Kommunale 
driftstilskud, Sanne Flex udarbejder en oversigt over ændringerne i 
personaleudgifterne og energiomkostningerne. 
 

b. Anette Larsen fremlagde budgettet for Mariendals-Hallen. 
Budgettet for 2018 for Mariendals-Hallen blev gennemgået.  
 

c. Anette Larsen fremlagde budgettet for Kedel-Hallen. 
Der er konstateret omfattende slitage på halgulvet grundet bl.a. tango- og 
salsaarrangementer, så gulvene skal lakeres hvert år. 
Budgettet for 2018 for Kedel-Hallen, blev gennemgået.  
Udvalget bad om en pris på installation af LED belysning. 
 

d. Anette Larsen fremlagde budgettet for Bülowsvej-Hallen. 
Budgettet for 2018 for Bülowsvej-Hallen, blev gennemgået.  
 
Søren gennemgik budgettet 2018 for Hermeshallen. 
FIU har overtaget driften under forudsætning at vi opretholde indtægterne 
(realiseret 2015), vi har desværre mistet en del lejekontrakter. 
Kommunen har lovet at dække underskuddet på lejekontrakterne. 
WannaSport er blevet tilkoblet udlejningen, rent praktisk betyder det, at al 
udlejning af badminton baner i Hermeshallen og (Mariendals-Hallen samt 
hal 3 i Frederiksberg-Hallerne i dagtimerne) foregår via Wannasport.dk. 
Der er ansat en medarbejder i dagtimerne i hverdagene til den daglige 
rengøring, personalet i Bülowsvej-Hallen lukker hallen om aftenen og 
åbner/lukker hallen i weekenden.  
Budgettallet for 2018 er baseret på erfaringstal fra den tidligere drift af 
Hermeshallen. 
 

e. Flemming Brøndsholm fremlagde budgettet for Frederiksberg-Hallerne.  
Budgettet for 2017 for Frederiksberg-Hallerne, blev gennemgået.  
Der vil ske en omstrukturering i halinspektørstillingen, som vil betyde at 
centerlederstillingen bliver nedlagt, der ansættes en ekstra stilling med 3 
timers daglig rengøring. 
Flemming Brøndsholm bliver ansat som tværgående teknisk koordinator i 
FIU og en ny halinspektør vil blive ansat i Frederiksberg-Hallerne.  
 

f. Flemming Brøndsholm fremlagde budgettet for Opvisnings-Hallen.   
Budgettet for 2017 for Opvisnings-Hallen, blev gennemgået. 
  

g. Søren Burchall fremlagde budgettet for 2016 for administrationen. 
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Det samlede overordnede budget for FIU blev gennemgået med de godkendte 
budgetter for de enkelte anlæg. 
 
Ad punkt 4 Fordeling af midler til større renoveringer og investeringer   
Ønsker til forbedring af eksisterende idrætsfaciliteter, udarbejdet af IU, blev 
gennemgået.  
Fra badmintonudvalget var der ønske om, at der i Mariendals-Hallen etableres 
elektronisk tællertavler i Hal B på samme måde som det er lavet i Hal A. 
Udvalget havde en drøftelse om standarden i vores haller, og hvad der kan 
forventes. Udvalget sendte ønsket tilbage til badmintonudvalget og ønsker et 
oplæg på, hvad standarden til badminton skal være i vores haller. 
  
Listen over forslag til større tiltag som halinspektørerne og Søren Burchall 
havde udarbejdet, blev nøje gennemgået og diskuteret. 
 
Vedr. økonomisk tilskud til udrulning af FIU’s idrætsvision for Frederiksberg, 
havde udvalget en snak om evt. økonomisk tilskud, til klubber med konkrete 
tiltag. Der var stor tilslutning til, at der bør afsættes en pulje/beløb til dette 
formål, hvor Søren Burchall kommer med et oplæg til førstkommende ØU-
møde om beløb og rammer for disponering af midlerne. 

  
Følgende større tiltag blev bevilliget som del af budgettet for 2018: 
 
 

Aktivitet Anlæg Budget 
Afsat            

budget 2018 

Nyt tag på røglemme, der trænger vand ind 
i Hallen. Opvisningshallen 80.000 80.000 

  Opvisningshallen 80.000 80.000 

Udskiftning af lofter i omklædningsrum i 
fodboldgangen. Frb-Hallerne 200.000 200.000 

Renovering af tag på Hal 2 Frb.-hallerne 350.000 350.000 

  Frb-Hallerne 550.000 550.000 

Udvidelse af skur i kastegården Damsøbadet/Frb.IP 50.000 50.000 

 Udvidelse af styrketræningsrummet Damsøbadet/Frb.IP  150.000 150.000 

  Damsøbadet/Frb.IP 200.000 200.000 

  Samlet 830.000 830.000 

 
 
Ad punkt 5. Samlet godkendelse af budget 2018 for FIU. 
Det samlede oplæg til budget for 2018 blev godkendt, med et resultat på    
983.520 kr. som ikke-allokerede midler. 
 
Ad punkt 6. Næste møde  
Næste fælles budgetmøde blev aftalt til torsdag d. 15. november 2018. 
 
Ad punkt 7.  Eventuelt 
Ingen bemærkninger.                                                                                 
 
 
Referent. Hanne Andersen  
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