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8. maj 2019 

 

Dato: 3. april 2019  

Tilstede:  Torben Lorentzen, Berit El-Nasser, Michael Christiansen, Nicolai Sichlau, Teis Nielsen 

(administrationen), Karina Ildor Jacobsgaard (referent) 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Fodboldudvalget – opfølgning 

3. Håndboldnøglen 

4. Basketballnøglen 

5. Fordeling af tider til idræt, aftenskoler eller øvrige brugere 

6. Volleyball Danmark – dispensation for spil i Kedelhallen 

7. IU repræsentanter i Fagidrætsudvalg 

 

  

Referat – IU møde 
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Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

Nogle punkter blev taget ud af dagsordenen og rykket til mødet dagen efter, den 4. april.  

Pkt. 2. Fodboldudvalget – opfølgning 

Fodboldudvalget havde på deres møde den 5. marts 2019 diskuteret IUs krav og forventninger til 

fodboldnøglen. Ud af referat fra fodboldudvalgsmødet kunne læses, at fodboldklubberne ikke var 

interesserede i at efterleve alle IUs krav. Følgende blev de enige om: 

A. Udvalget ønsker at fortsætte med adskilte sommer- og vinterfordelinger, da flere baner fortsat 

ikke vil kunne anvendes i vintersæsonen. 

B. Udvalget ønsker, at turneringshold der ikke træner fortsat skal indgå i fordelingsnøglen, da den 

tildelte tid anvendes til kampafvikling. 

C. Udvalget besluttede at turneringsholds træning uden for normal foreningstid ikke skal belaste 

foreningerne i deres tildelte banetid, så længe de respektive hold benytter deres optjente tider (jf. 

fodboldfordelingsnøglen) i foreningstiden. 

Foreningernes hold som ikke deltager i turneringer, og som har træning uden for normal 

foreningstid, skal ikke belaste foreningerne i deres tildelte banetid. 

D. Udvalget bad FIU’s administration i samspil med fodboldudvalgets formand om at lave et oplæg 

til beregning af ”perioder” til fodboldfordelingsnøglen for skolekunstgræsbanerne, så dette kan 

drøftes på næste møde i udvalget. 

 

IU besluttede at fordelingen af indendørstider til fodboldforeningerne, som er medlem af FIU, skal 

fordeles af fodboldudvalget. Her er det kun børnehold, der kan få tildelt tid. Kun hvis der er ledige 

indendørstider, kan de, når halfordelingen er færdig, fordeles til indendørs fodboldhold for voksne. 

Fordelingen af tider til ikke-FIU idrætsforeninger med fodboldhold foretages direkte af IU. Her  

Fodboldudvalget stillede IU spørgsmål angående fordelingen af skolekunstgræsbanerne.  

- For hvilken periode fordeles banerne? 

o IU vedtog: Fordelingen af skolekunstgræsbanerne skal følge fodboldens årshjul for 

sommer- og vintersæson.  

- Hvordan fordeles tider på skolekunstgræsbanerne til ikke-FIU fodboldklubber samt til andre 

brugere end de godkendte foreninger? 

o IU har efterfølgende stillet spørgsmål til Kultur & Fritid for at kunne besvare 

fodboldudvalgets spørgsmål.  

Pkt. 3. Håndboldnøglen 

BK Ydun har spurgt ind til håndboldnøglens udformelse.  

Svaret fra IU er, at alle spørgsmål til håndboldnøglen først skal drøftes i håndboldudvalget. Herefter 

kan IU tage stilling til eventuelle ændringer eller uenigheder.  
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IU vedtog dog at større skolehaller skal tælle med i håndboldens samlede tildeling af tider, fx 

Johannesskolens Idrætshal.  

Pkt. 4. Basketballnøglen 

En række ændringer i turneringsstrukturen – blandt andet ændrede årgange – gjorde at nogle 

timebehov ikke gav mening i den nuværende nøgle. Enkelte haller/sale manglede også i nøglen. Et 

udkast til en justeret basketballnøgle er udsendt til medlemmerne i basketballudvalget. 

Pkt. 5. Fordeling af tider til idræt, aftenskoler eller øvrige brugere 

Fordelingen mellem idrætsforeningstid og aftenskoletid i nogle haller og spejlsale har været status 

quo i mange år. Fordelingen er vedtaget på baggrund af traditionsprincippet. Idrætsforeningerne 

kan ikke få tid, der historisk set er fordelt til aftenskoler, også selvom det er i foreningstid. Det 

samme gælder omvendt.  

Pkt. 6. Volleyball Danmark – dispensation for spil i Kedelhallen 

Volleyball Danmark har meddelt volleyballklubberne på Frederiksberg, at de fra sæsonen 2019-20 

ikke længere kan få dispensation til at spille divisionskampe i Kedelhallen. FIU har på den 

baggrund indsendt en anke til volleyballforbundet, idet denne manglende dispensation vil medføre 

et øget pres på andre faciliteter på Frederiksberg i en sådan grad at det går ud over idrætten samlet 

set.  

Pkt. 7. IU repræsentanter i Fagidrætsudvalg 

a. Atletik - NS 

b. Badminton - JB 

c. Basketball - BEN 

d. Floorball - JB 

e. Fodbold - TL 

f. Gymnastik - TL 

g. Håndbold - JB 

h. Kampsport - BEN 

i. Skydning - NS 

j. Svømning - NS 

k. Volleyball - BEN 
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