Frederiksberg Idræts-Union

Referat:

Fællesmøde med IU, fagidrætsudvalgsformænd,
formænd for idrætsforeninger uden fagidrætsudvalg
samt halinspektører.

29-05-2017
Administrationen
Jens Jessens Vej 16
2000 Frederiksberg

Tid og sted: Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.30. FrederiksbergHallerne.

Telefon 38 77 60 00
CVR-nr. 64 23 15 10

Tilstede:

Bodil Allesen-Holm, BAH (IU)
Torben Lorenzen, TL (IU)
Mia Bergsbo, MB (FIU + referent)
Sanne Flex, SF (halinspektør, Damsøbadet m.m.)
Anette Larsen, AL (halinspektør, Kedel-Hallen m.m.)
Mansoor Siddiqi, MS (Atletikudvalget),
Dan Bendix, DB (Badmintonudvalget)
Christian Vinther, CV (Basketballudvalget)
Jørgen Andersen, JA (Fodboldudvalget)
Viggo Brøndegaard, VB (Gymnastikudvalget)
Winnie Dahl WD (Håndboldudvalget)
Morten Jacobsen (Volleyballudvalget)
Henrik Tangø-Brandt, HTB (Frederiksberg
Bueskydning)
Karsten Leth, KL (FAF Dans)
Jan Kristoffersen, JK (Frederiksberg Bordtennisklub)
Lars Vincent, LV (Sportskollektivet)
Carsten Friis, CF (Pan idræt Frederiksberg)
Jesper Malm, JM (Frederiksberg Floorball Club)
Lisbeth Hansen, LH (Kampsportsudvalget)

DAGSORDEN:
1. Præsentation af mødets deltagere
2. Information om fordeling af haltider i skolefaciliteterne samt proces for
udendørsfordelingen.
3. Præsentation af og debat om IU’s udkast til halfordelingen 2017-2018
4. Evt.

fiu@fiu-frederiksberg.dk
www.fiu-frederiksberg.dk
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Ad. pkt. 1. Præsentation af mødets deltagere
BAH bød velkommen. Deltagerne præsenterede sig bordet rundt.
Ad. pkt. 2. Information om fordeling af haltider i skolefaciliteterne samt proces for
udendørsfordelingen.
BAH orienterede om, at FIU har overtaget fordelingen af tider til idrætsforeningerne i skolernes
gymnastiksale, baner og haller fra kommunen. Denne udvidelse sikrer en bedre udnyttelse samt
større gennemsigtighed. Fordelingen af tider i skolernes faciliteter kommer til at foregå efter
samme procedure som FIU’s hidtidige ”egen” fordeling. Skolefaciliteterne fordeles dermed på
lige fod med de øvrige faciliteter under FIU.
BAH informerede desuden om, at bookingsystemet er lukket ned og at ad hoc booking udover
halfordelingen pt. foregår med Outlook-kalendere.
BAH orienterede om, at udendørsfordelingen fremover vil komme til at inkludere alle
udendørsanlæg på Frederiksberg, også skolernes kunstgræs, kastegården i Frederiksberg
idrætspark samt hele Idrætsanlægget på Nandrupvej. Formålet er igen at sikre en bedre
udnyttelse og større gennemsigtighed. Fordelingen sker efter samme metode som
indendørsfordelingen, dog på et andet tidspunkt af året.
Udendørsfordelingen vedtages ca. 1. november af idrætsudvalget og træder i kraft 1. april året
efter, gældende for et år.

Ad. pkt 3. Præsentation af og debat om IU’s udkast til halfordelingen 2015-2016
BAH redegjorde på vegne af IU kort for proceduren for halfordeling samt det hidtidige arbejde
med halfordelingsplanen for sæsonen 2017-2018 og understregede, at det var et udkast til en
plan. Grundet det store omfang, inkluderede præsentationen af halfordelingen kun udvalgte
haller. Præsentationen fremsendes som bilag til alle parter.
BAH orienterede om at der ligger en aflysningsliste på FIU’s hjemmeside, hvor aflysninger
noteres tre måneder frem i tiden. BAH efterspurgte feedback fra salen.
HTB anførte, at Frederiksberg Bueskydning har fået tid i store hal i Kedelhallen, hvor de kan
træne med to hold. Det betyder også, at det er to hold, der bliver aflyst ved de mange aflysninger
i Kedelhallen om fredagen. Klubben har måtte sætte en stopper for medlemstilgangen. BAH
opfordrede til at klubberne i Kedelhallen sammen så på en udjævning af aflysningerne på alle
ugens hverdage.
WD gav udtryk for at håndbolden rammes af rigtig mange aflysninger i Frederiksberghallerne og
desværre er mange af dem med kort varsel. Ved aflysninger med kort varsel er det svært at
benytte sig af den rotationsordning, der er besluttet i håndboldudvalget. Desuden bør
informationer og aflysninger også gå til formanden for håndboldudvalget og ikke kun til Sven
Hjort, FIF Håndbold, da det ellers er svært at koordinere noget på tværs af klubberne, især med
kort varsel.
VB efterspurgte muligheden for to kalendere: En der opererer med de kendte aflysninger for
hele sæsonen, og en der opererer med akutte aflysninger. MB følger op.
LV tilføjede at kalendersystemet med aflysninger gerne må spille sammen med det kommende
bookingsystem. Desuden er der også mulighed for at lave en positivliste, der giver overblik over
de ledige tider.
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WD gav udtryk for at prioriteringen bør fokusere på, at børn og unge har mulighed for at dyrke
idræt frem for at der afholdes arrangementer med dertil hørende aflysninger i hal 4.

BAH redegjorde for principperne med fordelingsnøgler. Hvor det er muligt for en idrætsgren er
der en fordelingsnøgle, der beskriver behovet for træning. Fordelingsnøglen baseres på
gennemførte turneringshold (samt motionister for badminton og basket).
Alle fordelingsnøgler udarbejdes af de idrætsfaglige udvalg og godkendes af idrætsudvalget.
Badminton, håndbold, basket og volley har revideret deres fordelingsnøgler i indeværende
sæson. Bordtennis og svømning vil arbejde på en fordelingsnøgle i den kommende sæson. Der er
desuden ved at blive nedsat et floorballudvalg, som også skal udarbejde en fordelingsnøgle.
BAH anførte at en stor del af fordelingen i udkastet var identisk med fordelingen for
indeværende sæson. En ny hal var dog inkluderet: Hermeshallen.
BAH understregede to ting:
1) at der er meget ledig tid i skolernes sale, som klubberne meget gerne måtte byde ind på.
2) At tiderne kl. 16(15)-18(19) er forbeholdt børn og unge.
Fordelingen af idrætsgrene i de forskellige faciliteter blev derefter gennemgået i udvalgte haller.
FREDERIKSBERG-HALLERNE 1, 2, 3 OG 4:
I hal 2 har badminton givet afkald på to timer lørdag morgen, hvilket nu er blevet tildelt
håndbolden.
KEDELHALLEN – STORE HAL
Bueskydning er flyttet til store hal.
Bueskydning og volley går i dialog om muligheden for at aftale rotation på aflysninger om
fredagen.
Dans er flyttet til lille hal.
Fodbold er rykket ud af hallen til andre haller og sale.
KEDELHALLEN – LILLE HAL
Ledig tid om søndagen, på de dage hvor der er volleykampe.
KEDELHALLEN – KASSEN
Afrodite har lejet sig ind en halv time ekstra om tirsdagen, hvilket KL gav udtryk for at FAF dans
var kede af.
BÜLOWSVEJSHALLEN –STORE HAL
Volleyball vil gerne bytte dag med basketball. Formændene for volleyudvalget og basketudvalget
blev enige om at gå i dialog for at se på mulighederne og melde retur til IU og MB
BÜLOWSVEJSHALLEN – LILLE HAL
Det er ved at blive undersøgt, om ballet kan starte en halv time før om onsdagen, så Aikido kan
starte en halv time før.
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MARIENDALSHALLEN
Hal A: ingen ændringer
Hal B: Der ses på om nogle af kontrakttiderne kan flyttes til Hermeshallen. Floorball har fået en
time mere, når der ikke er badminton om lørdagen. Floorball har, som tidligere sæsoner, kun
tiderne her, når der ikke spilles badmintonkampe.
Spejlsalen: Enkelte tidskonflikter, der løses internt i kampsportsudvalget.
Kælderen: lørdag 12-14 omlagt fra kamptid til træningstid for bordtennis. Der kigges pt. på
kontrakttiden på 1 bord onsdag 20-21, MB vender tilbage til bordtennis omkring dette
TRE FALKE HALLEN
Ca. 10 søndage aflyses pga. håndboldkampe.
Det foreslås at håndbold flyttes til søndag og gymnastik til lørdag.
Ledig tid tirsdag 16-18.
Parasport foreslås at begynde 30 minutter før om lørdagen for at optimere udnyttelsesgraden.
WM gav udtryk for, at håndbold ikke kan bruge træningstid om søndagen, da de spiller kampe.
VB anførte at den ledige tid 16-18 om tirsdagen burde være til gymnastik, da ODK har benyttet
tiden i indeværende sæson efter aftale med Hermes.
Håndboldudvalget, Parasport og gymnastikudvalget indleder en dialog om en løsning på
halfordelingen i Tre Falke Hallen og giver MB besked om resultatet.
NYELANDSVEJ SKOLE
Hallen åbner først kl. 10 i weekenden. CV gav udtryk for at Falcon træner fra kl. 9, da de kunne
lukke sig selv ind med nøglekort. MB undersøger åbningstiden.
JOHANNESSKOLEN
Når der ikke er basketkampe om lørdagen, er tiden ledig. Ledig tid fredag aften.
FREDERIKSBERG GYMNASIUM
FIU administrerer nu også tirsdagen, Der afventes præcise åbningstider. Ellers ingen ændringer.
FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM – HALLEN
Ingen ændringer. Dog skal floorballtiden nu fordeles i floorballudvalget. Floorballudvalget
forventes nedsat af FIU’s bestyrelse efter deres næste møde.
FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM – DRENGESAL OG PIGESAL
Atletik er tildelt tid. Pan Idræt Frederiksberg er tildelt tid til indendørs fodbold. Anden
folkeoplysende forening er kommet ind. En del ledig tid.
FREDERIKSBERG HF
FIU har overtaget Frederiksberg HF fra Frederiksberg Kommune.
MAGNETEN
Akroyoga er kommet ind på tider, der ikke konflikter med kampsportens ønsker.
KUBE
Meget få tider til FIU. En enkelt ledig tid om fredagen i Pulszone kl. 16-17.30.
HERMESHALLEN
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Helt ”ny” FIU facilitet.
Hal 1: Udelukkende kontrakttider/baneudlejning i badminton.
Hal 2: Større idrætshal, dog ikke 20x40. Harpiksfri.
Hal 3: Aflang gymnastikhal med springgrav. Hvis andre end gymnastik, kan bruge den, bedes de
byde ind på dette til MB.
WD ytrede utilfredshed med at skulle vige Tre Falke Hallen for gymnastik, når gymnastik stod til
at få mange nye tider i Hermeshallen.
VB responderede, at Hermeshallen ikke kan benyttes til den samme form for træning som Tre
Falke Hallen kan.
LV så gerne, at Sportskollektivet fik mere tid i Hermeshallen. Det kunne også være en mulighed
at rykke deres træning fra Mariendalshallen til Hermeshallen.
SKOLEN VED NORDENS PLADS – HALLEN
Der kan blive frigivet mere tid til FIU efter den 1. september, når Ungdomsskolen kender sit
program.
CBS basket ønsker tirsdag og onsdag, hvis de ikke får nok tid på Nyelandsvej.
Basketudvalget vender retur til MB, såfremt det bliver relevant.
Sportskollektivet ønsker volleytid, og vender tilbage vedrørende mandag eller fredag.
Volleyudvalget, undersøger om der er behov for torsdagen i hallen og melder retur til MB.

Afrunding på halfordeling:
Idrætsudvalget holder møde torsdag den 4. maj for at vedtage halfordelingen. Foreninger med
input til fordelingsplanen efter fællesmødet blev bedt om hurtigst muligt at sende det til MB.
Den vedtagne halfordelingsplan vil efter den 4. maj blive sendt ud til fagidrætsudvalgene til
videre fordeling til udvalgets foreninger samt til orientering til øvrige brugere, der ikke er i
fagidrætsudvalg. Fagidrætsudvalg skal have meldt deres interne fordeling tilbage senest den 24.
maj til MB.
Klubber vil senere skulle aflevere planer for hold, så overskydende tid kan disponeres.
BAH understregede, at hvis klubber ikke anvender deres tildelte tid, skal dette meddeles til MB,
så andre kan få glæde af den. Desuden opfordrede BAH til at klubberne ude på anlæggene og i
de idrætsfaglige udvalg hjælper hinanden ved aflysninger.

Ad. pkt. 4 Eventuelt
Det blev kort drøftet, hvornår en forening skal inkluderes i idrætsfagligt udvalg og hvornår man
får tildelt tid direkte. Med flere og flere idrætsforeninger, der opretter nye aktiviteter, er det ikke
længere nemt at definere et svar på dette spørgsmål. En mulighed kunne være, at foreninger
med turneringshold skal sidde i idrætsfaglige udvalg, mens foreninger udelukkende med
motionister får tildelt tid direkte.
LV og VB spurgte til muligheden for at åbne op for andre foreninger på beachvolleybanerne eller
muligheden for som forening at kunne booke gennem beachvolleyklubben.
BAH meddelte, at proceduren omkring adgang til beachvolleybanerne fortsætter som hidtil. Dvs.
at foreninger, som gerne vil træne på beachvolleybanerne skal melde de medlemmer ind i
beachvolleyklubben, som gerne vil træne på banerne i henhold til Frederiksberg
Beachvolleyklubs love og regler.
Afslutningsvis rettede BAH en stor tak til de fremmødte for aktiv deltagelse og konstruktive input til
udkastet som idrætsudvalget vil vurdere i forbindelse med den endelige vedtagelse

