Referat – Ordinært Repræsentantskabsmøde 2019

23. marts 2019

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 18:00
I Frederiksberghallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg
Tilstede (* = Stemmeret):
Aleksander Aronsen Kähler*
Allan Molz*
Allan Nyhus*
Anette Larsen
Ann-Louise Nielsen
Benny Jacobsen
Benny Syhler
Berit El-Nasser*
Birthe Nilsson*
Bjarne Nielsen
Bodil Foss
Brian Christensen*
Brian Holm
Chamara Bulathsinhala*
Christian Kjærgaard
Christian Vinther*
Danny David*
David Munis Zepernick*
David Rasmussen*
Dorthe Monique Olsen
Esben Krogh*
EvaTangø-Brandt
Frank Meldgaard Pedersen*
Gorm Andersen
Hanne Andersen
Henrik Engell-Hedager*
Henrik Ravnild
Henrik Schledermann
Henrik Tangø-Brandt*

København ITF Taekwon-Do Klub
FIF Håndbold
HSK
FIU
FIU
Æresmedlem
FIU
IU
Frederiksberg senior motion
Nåleklubben
Frb. Rådhus - kultur og fritid
Økonomiudvalget
Frb Rådhus
Frederiksberg Ju Jutsu Klub
FB
Basketballklubben Falcon
Frb. Sportsskytter
Kommunal repræsentant
Frederiksberg Bane og Landevejsklub
FIU
FIF Atletik & Motion
Frederiksberg Bueskydning
Økonomiudvalget
BK Ydun
FIU
Frederiksberg Sport Stacking Klub
Dirigent
Idræt i Dagtimerne
Frederiksberg Bueskydning
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Henrik Theil*
Jan Busk Pedersen*
Jan Kokholm
Jan Kristoffersen
Jan Schlüter
Jens Kristoffer Nielsen*
Jens Laulund*
John Ronald Nielsen*
John Stevns
Johnny Miltoft*
Jørgen Andersen
Jørgen Bunder
Karina Ildor Jacobsgaard
Karina M. Holm
Karsten Leth*
Keld Jørgensen*
Kenneth Bo Jørgensen*
Kennie Larsen*
Konrad Jon*
Lars Juul*
Lars Sørensen*
Lars Vincent Pedersen*
Lis Hjelvang*
Lisbeth Hansen
Mansoor Hjælper
Mansoor Siddiqi*
Marousca Helqvist*
Martin Hilker*
Michael Andersen*
Michael Christiansen*
Nicolai Sichlau*
Nina Dencker*
Ole P. Olsen
Peter Brocks*
Pia Poulsen*
Poul Als
Ralf Lindahl*
Rolf*

Bestyrelsen
IU
Bille & Buch-Andersen
Bordtennis
FIU
ITI
Bestyrelsen
Bordtennis
FA 2000
FKIF
FB
FKIF
FIU
HSK
Frederiksberg Amatørdanser Forening
Kjøbenhavns Boldklub
Mujin-kai Shotokan Karate-do
FA 2000
Frederiksberg esportsforening Falcons
FIF Petanque
Bestyrelsen
SportsKollektivet
Idræt i Dagtimerne
Frederiksberg Ju Jutsu Klub
Parasport Frederiksberg/Atletikudvalget
København Karate Klub
Hermes
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
FB
Æresmedlem
FHBK Badminton
Frederiksberg Slots Fægteklub
Nåleklubben
Frederiksberg Karate Klub
Frederiksberg Rugby Klub

www.FIU-frederiksberg.dk // facebook.com/2000FIU

Frederiksberg Idræts-Union
Jens Jessen Vej 16
2000 Frederiksberg
Tlf. 3877 6000
FIU@FIU-frederiksberg.dk

Sanne Flex
Simon Rasmussen*
Simone Romme*
Søren Burchall
Søren Skriver
Sørgen Larsen
Teis Nielsen
Thomas Kammer
Thomas Wessel Hansen*
Torben Hemager
Torben Lorentzen*
Ulrik Wöhliche
Vibeke L. Nielsen
Vibeke Niels-Christiansen*
Viggo Brøndegaard*
Winnie Dahl

FIU
BK Ydun
Frederiksberg Badminton klub
FIU
BK Ydun
FHBK Badminton
FIU
Frb. Rådhus - kultur og fritid
Frederiksberg Aikido Klub
Frederiksberg Amatørdanser Forening
IU
Frederiksberg Kommune
FIU
SAGA Gymnastik
ODK
FIF Håndbold

Afbud/intet svar:
Alex Broksø
Arne Vangdrup
Bente Biering-Sørensen
Birgit Andersen
Bo Børresen

Frb. Rådhus
Æresmedlem
KSG Idræt
Frb. Rugby
Journalist

Bodil Allesen-Holm

Bestyrelsen

Camilla Jarltoft
Cecilie Jørgensen
Claus Nørby Madsen
Dan Bendix
Gunvor Wibroe
Henrik Bynck
Jesper Kamstrup
John Månson
Julian Leander

Frb. Rådhus
CBS Sport
Frb. Sportsskytter
DBK
Frb. Rådhus
DBK
Frb. Rådhus
Frb. Rådhus
Frb. Karateskole

Jørgen Glenthøj

Frb. Rådhus

Lone Loklindt
Mette Bang Larsen
Morten Jacobsen

Frb. Rådhus
Frb. Rådhus
Frb. Volley
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Morten Jung

Nåleklubben

Niels Dreisler
Peter Carlsson
René Vincentsen
Sascha Thorning
Simon Aggesen

FBVK
Kita Matsu Ryu
FIF Motion
Frb. Volley
Kommunal repræsentant

Tom Rasmussen

esportsforeningen Falcons

Vibeke Foltmann

Frb. Rådhus

Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Henrik Ravnhild. Henrik Ravnhild blev enstemmigt valgt, konstaterede af mødet
var lovligt indkaldt. Med fremmødte stemmeberettiget på 68% blev repræsentantskabet erklæret
beslutningsdygtigt. I alt var der 82 fremmødte.
Uddeling af priser
Inde formanden gik i gang med sin mundtlige beretning, uddelte han først priser til tre særlige
personer, der har gjort en enorm forskel for foreningsidrætten på Frederiksberg:
Formandens ord:
Jubilæumslegatet / Bjørnen dag skal vi kunne konsekvensvisionere, være akademisk ledelsesparate
og eksekvere signifikansmålinger på fokuspunkterne i organisationen….
Hvornår tabte vi ord som ”ordentlighed, troværdighed og akkuratesse”...? Stærkt underkendte ord,
er det.
Børn der starter til idræt, er tit katalysatoren der får mor eller far til at starte som ledere eller
trænere. Her er vi lige i starten af det nye årtusinde, hvor junior bliver meldt ind i foreningen, der i
øvrigt kun har ganske få år på bagen.
Så sker der det, der sker, når man som grundholdning i livet mener, at man bør bidrage, hvor man
bidrage kan – man ender i bestyrelsen.
Indbegrebet af ordentlighed og troværdighed. Går aldrig på kompromis, hvis noget kan gøres
bedre og sætter høje, men altid opnåelige standarder i sine samarbejder. Besidder en sjælden evne
til at forstå hvad det er man siger, selv når man ikke er særlig velformuleret eller klar i mælet.
En kæmpe arbejdskraft, en stærk koordinator og en lige så stærk og knivskarp kommunikator. Det
er faktisk svært at forestille sig foreningen uden hendes ubegribeligt store og stabile arbejdsindsats.
Lone Porsbo, Frederiksberg Slots Fægte Klub
Fægteklubben blev stiftet i 1999. Lone kom i bestyrelsen i 2004, blev næstformand i 2010,
efterfølgende også kasserer og hun bestrider stadig begge poster.
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Lone har fra første færd i bestyrelsen været primus motor i foreningens samarbejde og kontakt med
kommunen og med FIU. Støttemuligheder, Folkeoplysning, Formandsmøder,
Repræsentantskabsmøder og DM-fester, for nu at nævne et par snitflader.
Tag i øvrigt ikke fejl. Lone uddelegerer gerne opgaverne – men er der ikke lige hænder nok, er det
Lone der sælger Lillebrorlodder eller deler juice ud de varme sommerdage, hvor Fægteklubben i
regi af Frederiksbergdage gør opmærksom på sig selv.
Lone har været med til at holde sammen på foreningen i tykt og tyndt – bristede flytteplaner,
kasserer-underslæb, medlemshvervning, klubudvikling. Lone sans for ordentlighed bliver også
afspejlet i klubbens økonomi, hvor regnskaberne passer og budgetterne afspejler både
virkeligheden, ambitioner og ønsker til fremtiden.
Lone har en særlig karisma, når hun ser bestemt på en, som hun gjorde, da klubben for næsten 10
år siden stod uden formand og sagde: Det bliver dig Pia – du er jo den eneste fægter i bestyrelsen…
og selv om det ikke var lige det Pia havde set komme, var der ikke andet for end at gribe opgaven –
for Lone havde talt.
Lones historik som fægteforælder og bestyrelsesmedlem og ikke mindst samarbejdet med
Frederiksberg Kommune og FIU er guld værd for klubben og hun øser heldigvis gerne af sin viden
og erfaring.
Og ham der fik hende i klubben. Jo, Lones søn fægter stadig og er nu også træner i foreningen….
Tillykke, Lone.
Jubilæumslegatet / Bjørnen
Når man starter sin karriere en smule senere end ens klubkammerater og konkurrenter, har de
andre normalt fordelen. Det gælder ikke her…
Til gengæld er det helt sikkert, at modenhed nemt kan udløse ansvar, når man bliver del af en ung
forening, nogle år efter foreningens opstart. Og det gælder i den grad her…
Man kan også nemt blive en del af både klubbens sikkerhedsnet for overlevelse og garant for
nytænkning, når man indregner den føromtalte modenhed og kombinerer den med vilje, visioner,
engagement og en tro på egne evner og omverdenens støtte. Det gælder også her…
I det hele taget er det kendetegnende for personen de sidste snart 15 år, at hun træder til, når der
er brug for det og at hun altid gør det med et stort engagement.
Pia Poulsen, Frederiksberg Slotsfægteklub
I fægtning opdeles man i klasser, hvor veteran er for de ældste. Pia var over 50 og veteran, da hun
første gang startede med at forfølge en gammel drøm; at fægte. Hun har nu vundet DM guld for
veteraner for femte gang.
Pia blev kort efter sin start i Frederiksberg Slots Fægteklub kapret som klubbens revisor.

Nogle få år efter blev hun enstemmigt valgt til formand, da den gamle formand gik af. (I parentes
skal det bemærkes, at Pia aldrig selv nåede at stille op, hverken som revisor eller formand, men
blev udpeget af en enig bestyrelse, eller måske mest af Lone, lex min tale for lidt siden). Så, på trods
af, at Pia aldrig havde planlagt dette karriereskift, har hun i over 10 år påtaget sig rollen med stort
engagement.
Apropos sikkerhedsnet: Da fægteklubben mistede en børnetræner, trådte Pia til, på trods af at hun
ikke havde nogen erfaring som fægtetræner. Hun har de seneste år ovenikøbet været klubbens
cheftræner.
Ved siden af sit arbejde i Frederiksberg Slots Fægteklub, er Pia også træner i Albertslund Fægteklub.
Igen det med at træde til. Klubben i Albertslund var lukningstruet på grund af manglende trænere,
så naturligvis trådte Pia til.
Pia er en inspirator og hun er nytænkende. Hun har, sikkert som den første fægtetræner, indført
mindfulness i børnetræningen. En øvelse hun har er, at fægtebørnene skal spise én rosin meget
langsomt og lade smagen fylde sanserne. Med inspiration fra yoga har børnene efter træning
afspænding og afslapning. Som den store pædagog Pia er, har fægtebørnene bevæbnet med
kridtfarver været ude på fortovet og tegne fægtepiste op for at lære, hvordan pistene er opbygget.
Pia har arrangeret forældrefægtning og boot camp i sin haveforenings fælleshus. Og samme
fælleshus har også huset klubben, da den var hjemløs og uden træningsfaciliteter.
Pia får også engageret forældre til at lave mad og bage kage til vores arrangementer i klubben og
Pia engagerer og uddanner vores unge fægtere til trænerassistenter, så klubben er selvforsynende
med trænere og dermed lettere kan overleve, og herudover får fægtebørnene får løbende
undervisning i, hvordan man er dommer ved fægtekampe.
Frederiksberg Slots Fægteklub har mange pige-medlemmer, og formår at fastholde pigerne. Det
skyldes helt sikkert, at de har et stærkt forbillede i Pia. Pia forstår i det hele taget at skabe en fælles
ånd på fægtesalen og arbejder bevidst med at skabe en klubånd og et tilhørsforhold til sporten og
klubben. Måske hun startede i en sen alder, men hun har fokus på at fastholde de unge i sporten.
Frederiksberg Slots Fægteklub arrangerer sammen med to andre fægteklubber i Københavns
området bredde-fægtestævner for børn og unge. Her kan børn og unge, som ikke er elite fægtere,
komme til stævne og have nogle sjove dage sammen med andre fægtere. Det styrker fægtesporten
på tværs af klubberne og er med til at fastholde børn og unge i fægtesporten. Det skyldes i høj grad
Pias engagement, at stævnerne bliver arrangeret. Pia er initiativrig og er ved at starte en mini-fægte
hold ”mini-musketerer” for små børn, da der ikke er et fægtetilbud til børn i alderen 6 – 8 år.
Pia er en fighter og stiller op, på trods af nakkeskade, frisk og energifyldt på fægtesalen og er med
sin store indsats et forbillede for de unge, en inspirator for hele klubben og dermed et stort aktivt for
Frederiksberg Slots Fægteklub.
Tillykke, Pia

Nålen tildeles en, der står for følgende…
Frivillig leder, ærgerrighed, ordentlighed og fremsynethed. Oprindeligt træner for de yngste, senere
områdeansvarlig og så ansvarlig for hele butikken. Stået i spidsen for de tanker og ideer der har
ført til 10 års fokuseret udviklingsarbejde og 4-doblet medlemsskaren i foreningen.
Frivillighed og medlemsdemokrati har været nøgleordene, samtidig med et målrettet arbejde for
den del af foreningen der repræsenterer konkurrenceidrætten.
Allan Nyhuus, Hovedstadens Svømme Klub
Allan er 42 år, i øvrigt nyvalgt til Dansk Svømme Unions bestyrelse, og kom til det daværende
Hermes i 2004 som svømmeskoletræner, hvor han arbejdede med at undervise helt unge børn.
Allan indgik i den ansvarlige del af trænerstaben hurtigt derefter, og blev som frivillig leder i
2005/2006 ansvarlig for svømmeskolen.
Som et led i fusionsplanerne mellem GI40 og Hermes accepterede Allan at træde til som formand
for den samlede forening "GI40Hermes" i marts 2008. Ved denne fusion blev landets største
svømmeklub skabt.
Allan har under sit formandskab formået at udvikle foreningen fra 2.500 medlemmer til i dag at
have over 10.000 medlemmer, blandt andet via endnu en fusion.
Næste skridt blev nemlig, at de to største svømmeklubber i København - GI40Hermes og
Svømmeklubben København - fusionerede og dermed skabte landets største idrætsforening.
Allan og dermed klubben fastholder de foreningsmæssige værdier som frivillighed og
medlemsdemokrati, men har sideløbende arbejdet for en stærk konkurrenceafdeling, og været på
forkant ved hele tiden at sikre, at klubbens administrationen kunne bære nye udfordringer.
Han har været med til at skabe en svømme-platform som ikke kun er banebrydende i Hovedstaden
for hvad foreningslivet kan drive det til, men også i resten af landet. Han har været medskaber af
en moderne forening, som har den vigtigste rolle: at lære Hovedstaden at svømme og dermed
bevæge en stor del af borgerne på Frederiksberg og i København. Klubben har de seneste år også
arbejdet med at få svømning på programmet i socialt belastede bydele og til nye målgrupper, som
fx i Folehaven, Sydhavnen og ikke mindst Tingbjerg.
Flotte resultater på kort tid – tillykke Allan.
FIUs formand aflægger beretning for virksomheden i det forløbende år.
Oven på priserne fulgte den mundtlige beretning:
Kære alle fremmødte, foreningsrepræsentanter, politikere og forvaltning.
Vi har i 2018 mistet tre af de gamle ”grand old men” i idrætten, der alle havde Frederiksberg dybt i
generne:

Erik Andersen, Frederiksberg Rugby Klub, Erik Tvernø, Ydun, senere Herlev og Jørgen Aage
Simonsen, FIF og DIF, alle med mange timers FIU-arbejde i bagagen og alle med en afgørende
indflydelse på udviklingen mod det FIU vi kender i dag. I den trykte beretning er der en lidt prosa
om hver enkelt. Lad os holde et øjebliks stilhed til minde om de tre.
Tak for et ganske fint år 2018.
Vi kom stort set i mål med at få revitaliseret FIUs grafiske linje, herunder lidt ændringer i logoet og
en ny, opdateret hjemmeside. Kig gerne på skærmen bag mig. Som noget nyt vil jeg kaste mig ud i
en blog, hvor jeg hurtigt og målrettet kan holde foreningerne opdateret på FIUs arbejde og
holdninger.
Helt overordnet kan vi i øvrigt se på medlemstallene, at tilstrømningen til idrættens mange
forskellige tilbud, ikke er blevet mindre med årene og slet ikke i 2018.
At Bevæg Dig For Livet er en af årsagerne til, at der er blevet fokuseret mere på at udbrede
budskabet om at dyrke idræt, uanset alder, køn og etnicitet, er sikkert og vist – og heldigvis derfor vi
oprindeligt nikkede til ideen om et samarbejde mellem kommunen, DIF og DGI.
FIU har motor i en del projekter i den anledning og her kan vi konstatere, at der har været en
markant tilvækst af nye brugere.
Herudover – og set over en bred sammenlignende kam, så at sige – tilbyder langt, langt de fleste af
vores foreninger gode forhold, dygtig ledelse, kompetente trænere og strukturerede
træningsforhold, hvilket gør det attraktivt at dyrke idræt på Frederiksberg.
Hvad med faciliteterne, spørger den opmærksomme lytter så – er der overhovedet plads til nye
idrætsudøvere.
Tja, en smule plads er der jo altid. Herudover har svømning og gymnastik – og dermed den nye
svømme- og gymnastikhal – absorberet rigtigt mange nye brugere i forskellige afskygninger. Også
gå- og løbefællesskaber, udsprunget fra vores eksisterende foreninger, har bidraget massivt til
medlemstilvæksten. Og de er jo ikke hal-brugende, kan man konstatere.
Vi bruger ressourcer i FIU til at afdække og dokumentere hvordan vi udnytter vores græs, haller og
sale – vi bruger også tid til at arbejde med, at vores fordelingsnøgler bliver så transparente som
muligt og omfatter alle de faciliteter en idrætsgren kan benytte. Dette gør, at vi nu og da kan
optimere en facilitet, og tage imod nye medlemmer. Men vi kan selvfølgelig ikke fortsat ekspandere
uden nye faciliteter, murstensfaciliteter så at sige.
Kommunen har arbejdet hurtigt omkring arealerne på Rolighedsvej, for at få skabt en rammeplan
for området, hvor det er tænkt, at der skal placeres en idrætshal. Lige nu ikke en hal der
imødekommer det behov vi har skitseret, når man bygger nye haller (halkomplekser), men tilvækst
er ikke at vrænge på næsen af, er vores grundlæggende holdning.
Senere vil der følge en hal på Nordens Plads, formentligt i området omkring Ungdomsskolen. Her
vil mindre end to etager idrætshal være uacceptabelt, men den dialog tager vi selvfølgelig løbende.

Hele udfordringen ligger naturligvis i finansieringen af begge byggerier – og problemer her kan jo
rykke etableringen i ualmindelig lang tid. Ikke at den politiske del af vores kommunale samarbejde
har hejst finansieringsflaget endnu.
Et samarbejde der fungerer fint og med lydhøre og engagerede politikere, så langt. Både i K&F
udvalget og i Folkeoplysningsudvalget.
Flere medlemmer, flere foreninger, flere aktiviteter – på borgernes og de nye medlemmers vegne,
kan vi kun være glade for udviklingen og for at der tages godt imod de mange muligheder for at
dyrke idræt, som foreningerne har i deres portefølje.
Vi kigger frem mod at være med i områderenoveringen Finsensvej, med Damsøbadet/Frb.
Idrætspark som eet af hjørnerne, KU.BE som et andet. Vi ser også frem mod en renovering af
Damsøbadet, færdigmeldingen af de nye kunstgræsbaner, one mile ruten rundt om banerne på
Jens Jessens Vej, den fortsatte fastlæggelse og efterfølgende finansiering af Rolighedsvej, for nu blot
at nævne et par af de nedslag – folketingsvalget ikke glemt – der kommer til at fylde hos FIU i 2019.
Ellers er årets mange opgaver, samarbejder og foreningernes meritter, den sædvanlige del af den
trykte beretning – har I læst den, kan I nu stille spørgsmål. Har I ikke læst den, kan I naturligvis også
stille spørgsmål.
Tak for jeres tålmodighed.
Formanden/dirigenten overlod herefter den skriftlige og mundtlige beretning til repræsentantskabets
behandling.
Kommentarer til beretningen:
Viggo Brøndegaard, ODK. Frederiksberg Idræt er den mest mandsdomineret idræt blandt alle
kommuner i DK blandt børn og unge. Undrede sig lidt over, at det ikke stod i beretningen. Vil gerne
anerkende, at det er godt at Flintholm er kommet til. Anlæg for springgymnastik mangler, hvis vi
skulle holde landsgennemsnittet burde der være tre anlæg på Frederiksberg. Sådanne anlæg kan
give mange ekstra medlemmer, har man set i Hvidovre. Hvad tænker man i FIU vedr. manglen på
piger…
Allan Nyhus, HSK. Tak for en god beretning. FIU et fint talerør for idrætten på Frederiksberg. Det
kunne man godt mangle i KBH! Man snakker meget om e-sport i øjeblikket. Der er en mulighed for
at få aktiveret nogle flere mennesker. E-sport kan noget rigtig godt med fællesskab. Det kan man
måske integrere med nogle af de mere almene idrætter.
Fx laver HSK svømning kombineret med banko. Det har givet et positivt afkast.
MC: Piger i al almindelig er et omdrejningspunkt for Bevæg dig for Livet. Og måske er noget af
løsningen mere gymnastik, som historien tro har båret mange medlemmer. Desværre er vi i en
kommune, hvor pladsmangel på grønne områder, nye områder til bebyggelse, er en udfordring.
Men når de nye haller på fx Rolighedsvej skal planlægges, vil piger selvfølgelig blive tænkt ind.
E-sport er et middel til at få fat i nye medlemmer, man normalt ellers ikke ville få fat i. Der er lavet
et samarbejde på ungdomsskolen, som har fungeret rigtig godt.

Jens K Nielsen, Gymnastikforeningen ITI. Vil gerne opfordre til at man kigger lidt på mulighederne
for faciliteter på Frederiksberg, bl.a. sygehusgrunden og længere ud i fremtiden, Bispebanebuen,
som lægges under jorden, og dermed frigives plads. Og hvis man skal under jorden med en metrobane, så kan man også kigge på mulighederne for at bygge faciliteter under jorden.
Derpå blev beretningerne enstemmigt godkendt.
Forelæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber for FIU og cafeterierne i
Kedelhallen, Mariendalshallen, Damsøbadet og Bülowsvejhallen.
Formand for FIUs økonomiudvalg Henrik Theil orienterede om nye tiltag/forbedringer i haller og på
anlæg.
Og i forlængelse heraf regnskabsdelen. Regnskabet ser fornuftigt ud, og meget lig med forrige år,
hvis man ser bort fra Hermeshallen, der forrige år var en tung post i økonomien og bonnede ud på
vedligeholdelse-udgifterne. Hvor Hermeshallen sidste år kostede, var personaleomkostninger steget
lidt grundet flere mennesker i administrationen.
Der var ingen øvrige spørgsmål / bemærkninger fra salen. Regnskaberne, blev herefter enstemmigt
godkendt.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingent/medlemskab af FIU forbliver uændret 1.500 kr. årligt.
Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
Valg af formand for idrætsudvalget, jf. §18.1
Bodil Allesen-Holm stillede ikke op igen. Nicolai Sichlau blev valgt til posten som formand for
økonomiudvalget.
Valg af et bestyrelsesmedlem samt en suppleant, jf. §14.1 og 14.2
Tidligere suppleant Jens Laulund blev valgt til alment medlem af bestyrelsen. Gorm Andersen fra BK
Ydun blev valgt til suppleant.
Valg af et medlem til økonomiudvalget, jf. §17.1
Brian Christensen blev genvalgt.
Valg af et medlem til idrætsudvalget, jf. §18.1
Jan Busk blev genvalgt
Valg af to revisorer samt suppleant herfor, samt godkendelse af indstilling fra bestyrelsen
om valg af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. 21.2 og 21.3
Jørgen Andersen og Alex Broksø blev genvalgt
Suppleant Lars Juul blev genvalgt
Revisionsfirmaet Bille og Buch-Andersen (registrerede revisorer) blev genvalgt

Eventuelt
Ingen kommentarer til eventuelt.

Dirigenten takkede for fint fremmøde og god ro og orden, og lukkede repræsentantskabsmødet kl.
ca. 20.00.

Referent: Dorthe Monique Olsen, FIU administration

_____________________________

_______________________________

Michael Christiansen
Bestyrelsesformand

Henrik Ravnhild
Dirigent

