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      Mødereferat:  Bestyrelsesmøde 
                        
      Tid og sted:    Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 17.00 
                             i FIU’s administration 
                         
      Tilstede:         Michael Christiansen, Henrik Theil, Michael Andersen  
                             og Nicolai Sichlau samt Søren Burchall 
                               
      Afbud:          Lars Sørensen, Jens Laulund og Bodil Allesen-Holm 
                               

                    
DAGSORDEN:  

1) Protokol 
 

2) Drøftelse af oplæg til om indførelse af et ikke-økonomisk 
regnskab i FIU  
 

3) Drøftelse af høring om røgfri generation  
 

4) Opfølgning drøftelser og beslutning om opdateret designlinje 
mm. for FIU 
 

5) Opfølgning på ØU’s behandling af spørgsmål om rammer for 
kontakt til leverandører og godkendelse af udgifter i FIU 

 
6) Behandling af anmodning fra Frederiksberg esportsforening 

Falcons om optagelse i FIU 
 

7) Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 21. marts 2019 
(1) Kandidater til valg 
(2) Praktik 

 
8) Referater  

 
a. Referat fra møde i brugergruppen for Nandrupsvej den 9. april  

2018 
b. Referat fra møde i brugergruppen for Nandrupsvej den 3. 

september 2018 
c. Referat fra ØU-møde den 13. november 2018 
d. Referat fra fælles budgetmøde den 22. november 2018 
e. Referat fra møde i brugergruppen for Kedelhallen den 4. 

december 2018  
f. Referat fra møde i bestyrelsen den 5. december 2018 
g. Referat fra ekstraordinært ØU-møde den 14. januar 2019 

 
9) Generel orientering fra: 
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a. FIU’s økonomiudvalg v/ Henrik Theil 
b. FIU’s Idrætsudvalg v/ Bodil Allesen-Holm 
c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

 
10) Meddelelser bordet rundt 

 
 
 
  

Ad punkt 1 Protokol 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2 Drøftelse af oplæg til om indførelse af et ikke-økonomisk regnskab i FIU 
Søren Burchall gennemgik det udarbejdede oplæg om indførelse af et ikke-økonomisk 
regnskab for FIU, som er tænkt i naturligt sammenhæng med det økonomiske regnskab for 
FIU.  
 
Bestyrelsen kvitterede for oplægget, og tilsluttede sig ambitionen om at vise et nuanceret 
billede af FIU’s arbejde. Michael Andersen påpegede sammenhængen med 
retningslinjerne for aflysninger af foreningernes tider i faciliteterne, samt behovet for at 
afklare de forskellige mål i det ikke-økonomiske regnskabs indbyrdes værdi og betydning 
for FIU. Bestyrelsen besluttede at drøfte oplægget på et møde, hvor bestyrelsen er 
fuldtallige, inden en mulig beslutning om indførsel af et ikke-økonomisk regnskab. 
 
Ad punkt 3 Drøftelse af høring om røgfri generation 
Med udgangspunkt i henvendelse fra Frederiksberg kommune drøftede bestyrelsen 
oplægget til røgfri generation.  
 
Bestyrelsen understregede at hverken børn, unge eller voksne skal påvirkes eller 
inspireres til rygning ifm. besøg eller aktiviteter på FIU’s idrætsanlæg. Der er derfor 
rygeforbud indendørs på alle anlæg, ligesom der ikke sælges cigaretter fra caféerne på 
idrætsanlæggene. 
 
Bestyrelsen konkluderede at det for nuværende ikke er FIU’s holdning, at vi fuldstændigt 
bør eller kan forbyde rygning på udearealerne på idrætsanlæggene på Frederiksberg, 
ligesom FIU ikke skal pålægge idrætsforeningerne at indføre rygeforbud for hverken deres 
medlemmer eller trænere/ledere. Bestyrelsen ønsker dog at sikre, at ikke-rygere og i 
særdeleshed børn og unge ikke hverken skal påvirkes af røg eller eksponeres for rygning, 
når de gæster FIU’s idrætsanlæg. Bestyrelsen besluttede derfor at igangsætte etablering af 
udendørs rygezoner på FIU’s anlæg, som bliver placeret væk fra indgange og gangarealer, 
og på de mindst muligt synlige steder ved idrætsanlæggene. Rygning vil herefter kun være 
tilladt på FIU’s anlæg ved de anviste udendørs rygezoner. 
 
Den nærmere plan for etablering af udendørs rygezoner sendes til videre bearbejdning i 
brugergrupperne på anlæggene. 
 
Ad punkt 4 Opfølgning drøftelser og beslutning om opdateret designlinje mm. for FIU 
Bestyrelsen godkendte oplægget til ny designlinje for FIU. Bestyrelsen besluttede af det 
nye logo i rødt som udgangspunkt ikke skal anvendes. 
 
Bestyrelsen besluttede at drøfte en mulig formel navneændring for Frederiksberg Idræts-
Union frem mod rep.mødet i 2020. 
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Ad punkt 5 Opfølgning på ØU’s behandling af spørgsmål om rammer for kontakt til 
leverandører og godkendelse af udgifter i FIU  
Bestyrelsen tog ØU’s behandling og konklusion til efterretning. 
 
Ad punkt 6 Behandling af anmodning fra Frederiksberg esportsforening Falcons om 
optagelse i FIU 
Bestyrelsen godkendte Frederiksberg esportsforening Falcons som FIU’s medlemsforening 
nr. 53. 
 
Ad punkt 7 Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 21. marts 2019 
Bestyrelsen gennemgik dagsordenen til rep.mødet, herunder de forskellige kandidater til 
valgene til de forskellige poster.  
 
Bestyrelsen besluttede at indstille Nicolai Sichlau som ny IU-formand, da Bodil Allesen-
Holm ikke genopstiller. Jens Laulund indstilles derfor til valg som bestyrelsesmedlem, 
såfremt Nicolai Sichlau vælges som IU-formand. Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til 
nyvalg som suppleant til bestyrelsen, og bad Søren Burchall lade administrationen lave 
kommunikation med opfordring til at kandidater melder sig. 
 
Bestyrelsen drøftede IU’s ønske om at afprøve en udvidelse af udvalget med et ekstra 
medlem. Bestyrelsen besluttede at lade IU invitere et ikke-formelt medlem til at deltage i 
udvalgets arbejde i det kommende år. Herefter vil bestyrelsen med IU’s høstede erfaringer 
tage stilling til et mulig forslag om ændring af FIU’s love med udvidelse af antallet af 
medlemmer i IU, som i så fald kan behandles på rep.mødet i 2020. 
 
Bestyrelsen drøftede og besluttede modtagere af FIU’s hæderspriser. 
 
 
Ad punkt 8 Referater 

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 
 

 
Ad punkt 9 Ad punkt Generel orientering 

a. Henrik Theil orienterede om 
- Resultatet af FIU’s årsregnskab, som ender som forventet 
- At ØU har drøftet opfølgning på hensættelser og status på puljer med midler til 

forskellige projekter. ØU har besluttet at udvalget fremover fast vil have 
opfølgning på brug og status på disse midler i FIU. 
 

b. Søren Burchall orienterede kort om 
- At FIU’s medlemsforeninger i opførelsen af medlemstal pr. 1.10 2018 har haft en 

samlet medslemsfremgang på ca. 1.000 det sidste år 
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- At FIU med accept fra brugergruppen i Frederiksberghallerne har godkendt 
Frederiksberg kommunes ønske om leje af en mindre del af 
Frederiksberghallernes parkeringsplads til opstilling af midlertidige klubfaciliteter 
for FB, mens deres nye klubhus bygges som del af det nye Ingeborggården. 

- Personalesituationen i FIU. Bestyrelsen bad Søren Burchall udarbejde en aktuel 
oversigt over bemandingen i FIU med timetal og lønaftaler ift. det vedtagne 
budget. 

  
Ad punkt 10 Meddelelser bordet rundt     
Intet fremkom. 
 
 
 
Opsamling af bestandige beslutninger 
 

Dato Besluttende 
organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

29.1.2019 Bestyrelsen FIU’s love Optagelsen af Frederiksberg 
esportsforening Falcons som 
medlem af FIU. 

    

 
Referent Søren Burchall 


