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Frederiksberg Idræts-Union 

 

 

 

 

Mødereferat:   Økonomiudvalget 
 
Tid og sted:     Tirsdag den 19.februar 2019 kl. 17.00 i administrationen 
 
Tilstede:          Henrik Theil, Michael Christiansen, Frank Meldgaard,  
                        Brian Christensen, Søren Burchall og Hanne Andersen 
             
                     -------------------------------------------------------------------------  

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 14.1.2018 og det 
fælles budgetmøde d. 22.11. 2018 

2. Status på økonomien for hele 2018 
a.  Frederiksberghallerne 
b.  Opvisningshallen 
c.  Bülowsvejhallen 
d.  Hermeshallen 
e.  Damsøbadet 
f.  Mariendalshallen 
g.  Kedelhallen 
h.  Administrationen  
i.  FIU’s samlede regnskab 
j. Puljen til årets større opgaver 

3. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne for 
hele 2018 

4. Samlet godkendelse af årsregnskabet og revisionsprotokollatet 
 

5. Opfølgning på hensættelser samt puljen til udrulning af FIU’s 
idrætsvisioner/Bevæg dig for livet. 

6. Drøftelse af oplæg til indførelse af et ikke-økonomisk regnskab i 
FIU 

7. Drøftelse af lejekontrakten med København Håndbold. 
8. Status på det opdateret budget 2019, herunder beslutning om evt. 

ekstra bevillinger. 
9. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 

a. Administrationen 
b. Øvrige 

10. Næste møde 
11. Eventuelt 

               
                     ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

  
 
 
Dato 28/2 2019 
 
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  

 

 
Side 1/1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fiu@fiu-frederiksberg.dk
mailto:fiu@fiu-frederiksberg.dk


Side 2 af 3 

 

 

 

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 14.1 2019 og 
fællesmødet d. 22.11 2018 
Ingen bemærkninger til referaterne. 
 
Punkt 2. Status på økonomien for hele 2018. 
ØU gennemgik regnskaberne for de enkelte anlæg. 
 
Udvalget havde en snak om El-forbruget på de enkelte anlæg. 
Administrationen udarbejder en oversigt over de faktiske forbrug/priser (pr. 
måned) for de enkelte anlæg, som fremover vil blive et tilbagevendende  
punkt på ØU’s dagsorden.   
 
ØU havde ingen bemærkninger til regnskaberne. 
 
FIU’s samlede regnskab 
Det samlede regnskab for FIU for 2018 viste et overskud på kr. 257.897,-. 
 
Puljen til årets større opgaver 
Oversigt over større opgaver blev gennemgået og godkendt. 
 
Punkt 3. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne for 
hele 2016 
ØU gennemgik bruttofortjenesterne og omsætningstal for de enkelte 
cafeteriaer, som alle blev godkendt. 
 
Punkt 4. Samlet godkendelse af årsregnskabet og revisionsprotokollatet 
Revisionsprotokollatet blev gennemgået uden bemærkninger.  
Årsregnskaber og protokollatet blev godkendt. 
 
Punkt 5. Opfølgning på hensættelser samt puljen til udrulning af FIU’s 
idrætsvisioner/Bevæg dig for livet. 
Gennemgået, udvalget havde en snak om retningslinjer for rettigheder om 
udbetaling af midler under kontoen FIU’s idrætsvisioner/Bevæg dig for livet. 
Der vil blive udarbejdet et notat om dette. 
 
Ad punkt 6. Drøftelse af oplæg til indførelse af et ikke-økonomisk 
regnskab i FIU. 
SB havde udarbejdet et oplæg/notat til drøftelse af et ikke-økonomisk 
regnskab i FIU. 
Et ikke-økonomisk regnskab kunne indeholde: 

 Måling på udviklingen i energiforbruget på anlæggene,  

 Socialt ansvarlig arbejdsplads. 

 Faciliteter 

 Branding af Frederiksberg og idrætsanlæggene på Frederiksberg. 

 Medlemmer i FIU. 
Udvalget var positive over for sådanne tiltag og der vil blive arbejdet videre 
på et oplæg til indførelse af et ikke-økonomisk regnskab. 
 
Punkt 7. Drøftelse af lejekontrakten med København Håndbold. 
København Håndbold har sendt et brev til ØU om en reduktion af deres hal-
lokale leje pris. 
ØU gennemgik og drøftede brevet, og besluttede at imødekomme 
København Håndbold på konkrete områder, hvor markedsprisen med rette 
kan tilpasses. ØU bad Søren om at udarbejde en svarskrivelse til København 
Håndbold. 
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Punkt 8. Status på det opdateret budget for 2019, herunder beslutning 
om evt. ekstra bevillinger. 
Det reviderede budget blev gennemgået og godkendt. 
FA2000, KB og FB er kommet med et ønske om etablering af flytbare 
streetfodbold-faciliteter  på asfaltarealet på Nandrupsvej Idrætsanlæg,  
Udvalget besluttede at opfylde dette ønske.  
 
Punkt 9. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 
Administrationen 

   Søren:  
FIU’s repræsentantskabsmøde er den 21. marts 2019 kl. 18.00 i 
Frederiksberghallerne, indkaldelse vil blive udsendt. 

    
   Øvrige 

Ingen bemærkninger 
 

Ad. Punkt 6 Næste møde 
Næste ØU-møde efter rep.mødet holdes  på Nandrupsvej Idrætsanlæg. 
 
Ad. Punkt 7. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 
 
Referent Hanne Andersen 
 


