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Frederiksberg Idræts-Union 

 

 

 

 

 
 

Mødereferat:  Fælles budgetmøde for bestyrelsen, ØU,                          
                       halinspektørerne og centerledere 
  
Tid og sted:    Torsdag den 22.11 2018 kl. 17.30 
                        i mødelokale 4 i Frederiksberg-Hallerne 
                         
 Deltagere:      Henriks Theil, Lars Sørensen, Michael Andersen,  

Nikolai Sichlau, Jens Laulund, Frank Meldgaard, Jan 
Schlüter, Anette Larsen, Sanne Flex, Hanne Bjerg, Ann-
Louise Nielsen, Rikko Djurhus, Søren Burchall og Hanne 
Andersen 

 
Afbud:           Michael Christiansen, Bodil Allesen-Holm, Brian Christensen              

og Benny Syhler.  
 

 
DAGSORDEN: 

 
1. Meddelelser: 
2. Status på FIU’s regnskab 2018 
3. Fremlæggelse af budget 2019 med planer for de enkelte anlæg.  
      a.  Damsøbadet 
      b.  Mariendalshallen 
      c.  Kedelhallen 
      d.  Bülowsvejhallen 
      e.  Hermeshallen 
      f.   Frederiksberghallerne 
      g.  Opvisnings-Hallen 
      h.  Administrationen 
      i.   Samlet budget  
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 2018. 
I regnskabet for 2018 var der oprindeligt budgetteret med 527.000 kr. som 
ikke-allokerede midler. Søren Burchall og halinspektørerne havde udarbejdet 
et estimat årsresultatet for 2018, der viste et overskud på ca. 1.275.000 kr. 
 

 
 
  

Dato 18/01 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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 På baggrund heraf har ØU på deres møde 13/11 20148 efterbevilliget en 
række tiltag; 
 

 Etablering af kortbaner til håndbold i Frederiksberghal 1 og 2 
kr. 75.000,- 

 Renovering af kloaksystemet i Frederiksberghallerne kr. 100.000,- 

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

 Udskiftning af scoringstavle i Tre Falke Hallen kr. 40.000,- 

 Udskiftning af de sidste lofter i omklædning rummene i 
Frederiksberghallerne kr. 120.000,- (ud over de i forvejen budgetteret  
kr. 200.000,-) 

 Indkøb af miljøgodkendt bundsuger i Damsøbadet kr. 87.000,- 

 Klargøring af ”kvindehuset” i kastegården v/ Frederiksberg Idrætspark til 
depotbygning for foreningerne kr. 95.000,-. 
I alt kr. 517.000,-. 
 

Der var stor ros til personalet, på FIU’s anlæg, for deres store arbejde i 2018. 
 
SB orienterede om renoveringen af taget på Frederiksberghal 3.  
Forventet forbrug til første del af udskiftningen af taget i 2018 er  
1.122.000,- kr., som dækker tidligere overdækning, opstilling af stilladstag (i 32 
uger), ingeniørrådgivning og svampeundersøgelser. 
 
Udskiftningen af taget kræver at løsningen efterlever bygningsregulativet for 
2018, hvilket i så fald betyder krav om ekstra isolering, hvilket alene kan 
realiseres ved en fuld udskiftning af tagkassetterne. FIU afventer en afklaring 
fra Frederiksberg Kommune om vi kan få dispensation fra at efterleve 
bygningsregulativet, og derved nøjes med at skifte selve tagbelægningen, samt 
udbedre skader på isoleringen.   
 
Alt efter udfaldet at afgørelsen forventes udgifterne at til selve udskiftningen af 
taget at udgøre mellem 600.000 og 1.500.000 kr., som skal afsættet i budgettet 
2019. 
 
 
Ad punkt 3.  Fremlæggelse af budget 2019 med planer for de enkelte 
anlæg. 

 
a. Sanne Flex fremlagde budgettet for Damsøbadet:  

Damsøbadet lukker ned (grundet renovering af svømmehallen) ultimo juni 
2019, og vil være lukket ca. ½ år.  
 

b. Anette Larsen fremlagde budgettet for Mariendalshallen. 
Budgettet for 2019 for Mariendalshallen blev gennemgået.  
 

c. Anette Larsen fremlagde budgettet for Kedelhallen. 
Der er konstateret omfattende slitage på halgulvet grundet bl.a. tango- og 
salsaarrangementer, så gulvene skal lakeres hvert år. 
Budgettet for 2019 for Kedelhallen, blev gennemgået.  
 

d. Anette Larsen fremlagde budgettet for Bülowsvejhallen. 
Budgettet for 2019 for Bülowsvejhallen, blev gennemgået.  
 

e. Anette Larsen fremlagde budgettet for Hermeshallen. 
Budgettet for 2019 for Hermeshallen.  
Anette Larsen gennemgik budgettet 2018 for Hermeshallen. 
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f. Efter en kort præsentation fremlagde Jan Schlüter budgettet for 

Frederiksberghallerne.  
Budgettet for 2019 for Frederiksberghallerne, blev gennemgået.  
 

g. Jan Schlüter fremlagde budgettet for Opvisningshallen.   
Budgettet for 2019 for Opvisningshallen, blev gennemgået. 
  

h. Søren Burchall fremlagde budgettet for 2019 for administrationen. 
 
          i. Det samlede overordnede budget 2019 for FIU blev gennemgået.                  

 
Ad punkt 4 Fordeling af midler til større renoveringer og investeringer   
Ønsker til forbedring af eksisterende idrætsfaciliteter, udarbejdet af IU, blev 
gennemgået.  
Udvalget henstillede til at ønskelisten fra IU blev revideret, således at ønsker 
der tidligere er blevet afslået, slettes fra ønskelisten eks. elektronisk 
tællertavler til træningshaller, ligesom små ønsker som hylder til opbevaring 
m.m., håndteres i hverdagen med halinspektørerne, og dermed ikke skal indgå 
på IU’s ønskeliste. 
 
Listen over forslag til større tiltag som halinspektørerne og Søren Burchall 
havde udarbejdet, blev nøje gennemgået og diskuteret. 
 
Følgende større tiltag blev bevilliget som del af budgettet for 2019: 
 
 

Aktivitet Anlæg Budget 
Afsat            

budget 2019 

Sidste etape af udvidelse af Elektronisk 
adgangskontrol (ADK) på anlægget. Opvisningshallen 70.000 70.000 

  Opvisningshallen 70.000 70.000 

Fuld udskiftning af varmecentral i hal 1 og 4. Frb.Hallerne 300.000 300.000 

Renovering af tag på Hal 3 Frb.hallerne 1.500.00 1.500.000 

  Frb-Hallerne 1.800.000 1.800.000 

Genopstregning af løbebaner i Frb. IP Damsøbadet/Frb.IP 212.000 212.000 

Udskiftning af stolperne på Beach volley 
banen Damsøbadet/Frb. IP 70.000 70.000 

Etablering af forhøjet hegn omkring Beach 
volley banen. Damsøbadet/Frb. IP 45.000 45.000 

Udarbejdelse af helhedsplan for udvikling 
af Nandrupsvej idrætsanlæg. Damsøbadet/Frb. IP 75.000 75.000 

  Damsøbadet/Frb.IP 402.000 402.000 

Opgradering af kildesortering af brugernes 
affald på FIU’s anlæg med opsætning af nye 
affaldsbeholdere FIU fælles 250.000 250.000 

Udrulning af opdateret visuel identitet – 
udskiftning/opdatering af skilte m.m. FIU fælles 100.000 100.000 

 FIU fælles 350.000 350.000 

  Samlet 2.622.000 2.622.000 
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Ad punkt 5. Samlet godkendelse af budget 2019 for FIU. 
Det samlede oplæg til budget for 2019  
blev godkendt, med et resultat på kr. 524.776 som ikke-allokerede midler. 
 
Ad punkt 6. Næste møde  
Næste fælles budgetmøde blev aftalt til torsdag d. 21. november 2019. 
 
Ad punkt 7.  Eventuelt 
Ingen bemærkninger.                                                                                 
 
 
Referent. Hanne Andersen  

 
 
 
 
 

 

   

 


