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22. maj 2019 

 

Dato: 4. og 10. april 2019  

Tilstede:  Torben Lorentzen, Berit El-Nasser, Michael Christiansen, Jan Busk, Nicolai Sichlau 

(10.), Karina Ildor Jacobsgaard (referent) 

Dagsorden:  

1. Halfordeling 2019-2020 

2. Ønsker til udvidede åbningstider 

3. Aflysningsprocent i haller, større skolehaller og skolegymnastiksale 

4. Mariendalshallen – badmintonudlejning 

5. Udlejningstider i haller, som foreninger ønsker 

  

Referat – IU møder om halfordelingen 2019-2020 
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Pkt. 1. Halfordeling 2019-2020 

Idrætsudvalget (IU) gennemgik og reviderede udkastet til halfordelingen. Udvalgte haller og 

gymnastiksale blev gennemgået specifikt, idet flere brugere havde ønsket de samme tider.  

Udkastet bliver justeret til og sendt til deltagerne på fællesmødet den 12. april. Fællesmødet foregår 

onsdag den 24. april 2019 med deltagelse af IU, halinspektører, formænd for fagidrætsudvalg og 

repræsentanter for FIU klubber uden fagidrætsudvalg.  

IU vedtog, at idrætskonsulenten skulle præsentere IUs udkast til halfordelingen på fællesmødet. 

Herunder også forberede hvilke gymnastiksale og haller, som skal gennemgås på mødet.  

IU vedtog, at idrætskonsulenten og IUs repræsentant for både volleyball- og basketballudvalget 

skulle holde et separat møde med formanden for hhv. volleyballudvalget og basketballudvalget, idet 

de to idrætter er på mange af de samme anlæg/i de samme haller. IU håber på at dette kan være 

med til at optimere fordelingen af tider mellem de to idrætter. Mødet blev afholdt mellem IUs to 

møder den 4. og 10. april.  

IU vedtog, at foreninger med idrætsaktiviteter, hvortil der allerede er et fagidrætsudvalg, skal 

inkluderes i pågældende fagidrætsudvalg. Mere præcist indebærer det for den kommende sæson, 

at Sportskollektivets volleyballhold, floorballhold, badmintonhold og basketballhold samt ODKs 

volleyballhold skal inkluderes i fagidrætsudvalgene for nævnte idrætter.  

IU vedtog, at der i Mariendalshallen skal gives plads til at Frb. Bordtennisklub skal kunne afvikle 

hjemmekampe på 7 lørdag/søndage i kommende sæson. Dette skal badmintonklubberne tage 

højde for i deres planlægning af holdkampe.  

KIJ har sammen med Frederiksberg Bordtennisklub og Kultur&Fritid undersøgt muligheden for at 

kunne afvikle hjemmekampe for seniorhold på hverdage i multisalen på Ny Hollænderskolen. I 

sæsonen 2018-19 har bordtennisklubben ikke kunne afholde fast ugentlig træning for 

seniorholdene, da de har skulle afvikle mere end 40 kampe i egen træningstid. IU afventer at høre 

fra KIJ, om der findes en løsning med kampe på Ny Hollænderskolen.  

Pkt. 2. Ønsker til udvidede åbningstider 

Flere foreninger havde i forbindelse med deres ansøgning om haltider også indgivet ønsker om at 

få udvidet åbningstiden – både fast og ad hoc – på nogle af idrætsanlæggene.  

IU valgte at indstille følgende ønsker til FIUs Økonomiudvalg: 

- at holde fast i den udvidede åbningstid i Bülowsvejhallen på søndage. Det giver samtidig en 

udvidelse af Hermeshallens åbningstid om søndagen, da de to anlæg har samme 

personale.  

- at Mariendalshallen kan holdes åbent 2-3 timer mere på i alt 7 lørdage/søndage. 

- at Hermeshallen og Frederiksberghallerne kan åbnes før kl. 8 enkelte dage i ugen for at 

give mulighed for morgentræning til nogle foreninger. 

Pkt. 3. Aflysningsprocent i haller, større skolehaller og skolegymnastiksale 
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FIUs administration havde udregnet aflysningsprocenterne i både FIU drevne haller, større 

skolehaller og i skolegymnastiksale. Dette var på baggrund af at flere foreninger nogle gange gør 

FIU opmærksom på, at de generelle aflysningsregler ikke følges. På baggrund af de udregnede tal, 

kunne det læses, at der ikke har været for mange aflysninger i forhold til de tilskrevne i FIUs 

”Retningslinjer for fordeling af trænings- og turneringstimer”. Det kunne også læses, at der i nogle 

skolegymnastiksale er forholdsvis mange aflysninger – mere end 20%. FIU kan ikke påvirke antallet 

af aflysninger på skolerne, men IU tog tallene til efterretning.  

Pkt. 4. Mariendalshallen – badmintonudlejning 

Flere af badmintonklubberne, der holder til i Mariendalshallen, havde indgivet ønske om at få flere 

timer til foreningsidræt, som lige nu er til udlejning. IU valgte at indstille til FIUs Økonomiudvalg, at 

timerne kl. 10-13 på søndage i Hal A blev konverteret fra udlejning- til foreningstid.  

Pkt. 5. Udlejningstider i haller, som foreninger ønsker 

Flere foreninger havde på deres ansøgning ønsket træningstider, hvor der lige nu udlejes til private. 

IU vedtog ikke at imødekomme flere af ønskerne, da både anlæggenes økonomi er afhængig af 

indtægten, og da de private indlejeres hold i så fald må lukke ned.
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