
 
 

Frederiksberg Idræts-Union 
 

 

Mødereferat:    Ekstra økonomiudvalgs møde 
 
Til og sted:      Mandag den 14. januar 2019 kl. 18.30 
                          i FIU’s administration 
                                             
Tilstede:            Henrik Theil, Michael Christiansen, Brian 

Christensen, Frank Meldgaard, Søren Burchall og 
Hanne Andersen 

 

 

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

Dagsorden 
  

1. Evt. bevilliger til ekstra tiltag som kan medtages i 2018-  
regnskabet 

2. Rammerne for kontakt til leverandører og godkendelse af 
udgifter i FIU 

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

Søren gennemgik udkastet for årsregnskabet 2018, som 
forventet giver et overskud på ca. 640.000 kr. 
 
ØU drøftede tiltag som kunne regnskabsføres i regnskabet 2018, 
således at relevante midler anvendes til ekstra tiltag, ligesom 
årsregnskabet kan lande på et tilfredsstillende resultat. 
 
Udvalget gennemgik de større tiltag som var blevet godkendt på 
fællesmødet i november og besluttede at, fremrykke følgende 
tiltag, så de indgår i regnskabet 2018: 

 

Aktivitet Anlæg 
REGNSKAB        

2018 

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

 
70.000 

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

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

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

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

  Samlet 360.000 

 
 

Regnskabet 2018 vi herefter udvise et overskud på ca. 280.000 
kr. 
  
Udvalget besluttede at der fremover på dagsordenen til ØU-
møder vil være et punkt med status på de forskellige 
udeståender hensættelser, herunder anvendelse af midler 
hensat til udrulningen af idrætsvisionen og Bevæg dig for livet-
projektet. 

 

 

 

  
 
 
Dato 17. januar 2019  
 
Administrationen 

Jens Jessens Vej 16 

2000 Frederiksberg 

 

Telefon   38 77 60 00 

Telefax   38 74 23 86 

CVR-nr.  64 23 15 10 

fiu@fiu-frederiksberg.dk 

www.fiu-frederiksberg.dk 
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2. Rammerne for kontakt til leverandører og godkendelse af 
udgifter i FIU 
 
På sidste bestyrelsesmøde havde bestyrelsen en længere 
drøftelse omkring sammenhæng mellem FIU’s afgivelse af ordre 
og de ansattes personlige/private kendskab til de pågældende 
firmaer. 
 
FIU har i samarbejdet med vores eksterne revisorer og ØU lavet 
et regelsæt for godkendelse af udgifter. ØU havde drøftet dette 
regelsæt i forhold til praksis i FIU, og fandt ikke grundlag til 
utilfredshed med håndteringen af hverken leverandørkontakt 
eller godkendelse af udgifter.  
 
ØU opfordrede dog til, at der udarbejdes en skabelon til 
indgåelse af eventuelle et eller flerårige rammeaftaler med FIUs 
faste leverandører/håndværkere, ligesom ØU bad om, at 
regelsættet for godkendelse af udgifter bliver lagt på 
hjemmesiden. På samme måde lægges en oversigt på 
hjemmesiden, over de faste leverandører/håndværkere FIU har 
en rammeaftale eller kontrakt med. 
  
ØU drøftede også generelt FIU’s situation i forhold tilbudsloven. 
ØU bad Søren Burchall få en juridisk afklaring af FIU’s pligter og 
rettigheder i forhold til tilbudsloven, gerne ved en direkte 
afklaring hos konkurrencestyrelsen. 

 
 
Referent Hanne Andersen 
 

 


