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29. marts 2019 

 

Dato:  Torsdag d. 21. marts 2019   

Tilstede:  Michael Christiansen, Henrik Theil, Michael Andersen, Nicolai Sichlau og Lars 

Sørensen, Jens Laulund (begge med forsinket fremmøde) samt Søren Burchall 

Afbud:  Bodil Allesen-Holm 

 

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Gennemgang af FIU’s årsregnskab for 2018  

3. Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 

4. Referater  

a. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg Idrætspark/Damsøbadet den 20. 

februar 2018  

b. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg Idrætspark/Damsøbadet den 22. 

maj 2018  

c. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg Idrætspark/Damsøbadet den 29. 

oktober 2018 

d. Referat fra møde i brugergruppen for Mariendalshallen den 27. november 2018 

e. Referat fra møde i brugergruppen for Bülowsvejhallen den 11. december 2018 

f. Referat fra ekstraordinært møde i brugergruppen for Nandrupsvej idrætsanlæg den 

23. januar 2019 

g. Referat fra møde i Idrætsudvalget den 28. januar 2019 

h. Referat fra møde i bestyrelsen den 29. januar 2019 

i. Referat fra møde i Idrætsudvalget den 11. februar 2019 

j. Referat fra møde i Økonomiudvalget den 19. februar 2019 

 

 

 

 

 

Referat – møde i FIU’s bestyrelse 
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5. Generel orientering fra: 

a. FIU’s økonomiudvalg v/ Henrik Theil 

b. FIU’s Idrætsudvalg v/ Michael Christiansen 

c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

6. Meddelelser bordet rundt 

7. Planlægning af repræsentantskabsmøde 2019 – under dette punkt deltager Henrik Ravnild 

fra ca. kl. 17.00 

 

 

Ad punkt 1 Protokol 

Søren Burchall foreslog, at anmodning fra foreningen Ki og Aikido Dojo, København om optagelse i 

FIU blev medtaget som nyt punkt 2A på dagsordenen, hvilket bestyrelsen godkendte. 

 

Derudover blev dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad punkt 2 Gennemgang af FIU’s årsregnskab for 2018 

Henrik Theil gennemgik regnskabet som bestyrelsen godkendte og underskrev.  

 

Ad punkt 2A Behandling af anmodning fra Ki og Aikido Dojo, København om optagelse i FIU 

Bestyrelsen godkendte optagelsen af Ki og Aikido Dojo, København som medlem i FIU. 

 

Ad punkt 3 Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 

Ansøgning fra FA2000. Henrik Theil deltog ikke i behandlingen af denne ansøgning, som 

bestyrelsen bevilligede de ansøgte 2.000 kr. til støtte til 1 deltagers deltagelse i stævne i Holland. 

Ansøgning fra København kyudojo Seishinkan. Nicolai Sichlau deltog ikke i behandlingen af denne 

ansøgning, som bestyrelsen bevilligede de ansøgte 2.100 kr. til støtte til 1 deltager i deltagelse i EM 

i Italien. 

Ansøgning fra Frederiksberg Sport Stacking Klub. Bestyrelsen påpegede at ansøgningen var en 

kollektiv ansøgning til alle deltagere på turen, og derfor ikke målrettet støtte til enkelte økonomisk 

dårligt stilledes deltagelse. På den baggrund afviste bestyrelsen ansøgningen. 
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Ad punkt 4 Referater 

Søren Burchall beklagede den meget sene offentliggørelse af referater fra møderne i brugergruppen 

for Frederiksberg Idrætspark/Damsøbadet, og lovede at sikre, at alle referater fremover 

offentliggøres kort tid efter møderne. 

a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

b. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

c. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

d. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

e. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

f. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

g. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

h. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

i. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

j. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

 

Ad punkt 5 Ad punkt Generel orientering 

a. Henrik Theil havde intet at berette 

b. Michael Christiansen havde intet at berette 

c. Søren Burchall orienterede kort om 

- FC Hermanos havde udmeldt sig af FIU, og i øvrigt ej heller ansøgt om træningstid 

for den kommende sæson. 

Ad punkt 6 Meddelelser bordet rundt     

Intet fremkom. 

Ad punkt 7 Planlægning af repræsentantskabsmøde 2019 

Under dette punkt deltog Henrik Ravnild som bestyrelsens kandidat som dirigent til 

repræsentantskabsmødet. 

Bestyrelsen gennemgik køreplanen og dagsordenen herunder de forskellige valg. Michael 

Christiansen orienterede om, at Gorm Andersen fra Ydun havde meldt sig som kandidat til den 

ledige post som suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen bakkede op om Gorm Andersens kandidatur, 

som dermed bliver bestyrelsens forslag. 
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Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 

organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

21.3.2019 Bestyrelsen FIU’s love Optagelsen af Ki og Aikido 

Dojo, København som medlem 

af FIU. 

 

Referent Søren Burchall 
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