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Dato:  Tirsdag d. 7. maj 2019   

Tilstede:  Michael Christiansen, Henrik Theil, Nicolai Sichlau, Jens Laulund og Gorm Andersen 

samt Søren Burchall 

Afbud:  Lars Sørensen og Michael Andersen 

 

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Konstituering af bestyrelsen 

3. Opfølgning på og evaluering af Repræsentantskabsmødet 

4. Planlægning af plan for FIU’s indspark til Frederiksberg kommunes budget 2020 og årets 

fællesmøde med Kultur og fritidsudvalget  

5. Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 

6. Referater  

a. Referat fra møde i brugergruppen for Mariendalshallen den 19. februar 2019 

b. Referat fra møde i bestyrelsen den 21. marts 2019 

c. Referat fra møde i Atletikudvalget den 15. april 2019 

7. Generel orientering fra: 

a. FIU’s økonomiudvalg v/ Henrik Theil 

b. FIU’s Idrætsudvalg v/ Nicolai Sichlau 

c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

8. Meddelelser bordet rundt 

 

 

Ad punkt 1 Protokol 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Referat – møde i FIU’s bestyrelse 
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Ad punkt 2 Konstituering af bestyrelsen 

Efter valget til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet, konstituerede bestyrelsen sig som følger 

 Bestyrelsens repræsentant i Økonomiudvalget 

Michael Christiansen 

 

 Bestyrelsen repræsentanter i brugergrupperne 

o Frederiksberghallerne 

Michael Andersen 

o Damsøbadet/Frederiksberg Idrætspark 

Michael Christiansen 

o Bülowsvejhallen 

Nicolai Sichlau 

o Mariendalshallen 

Nicolai Sichlau 

o Kedelhallen 

Lars Sørensen 

o Nandrupsvej 

Nicolai Sichlau 

o Flintholm Svømme- og gymnastikhal 

Jens Laulund 

o Magneten 

Gorm Andersen 

o Hermeshallen 

Michael Christiansen 

 

Ad punkt 3 Opfølgning på og evaluering af Repræsentantskabsmødet 

Bestyrelsen evaluerede afviklingen af årets repræsentantskabsmøde, og glædede sig over det store 

fremmøde. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed den store opbakning der var til valgene til årets 

hædersprismodtagere, der alle blev glædeligt overraskede. 

Bestyrelsen noterede sig den begrænsede debatlyst blandt foreningsrepræsentanterne, som blev 

opfattet som en generel tilfredshed med arbejdet i FIU. 

Bestyrelsen glædede sig over Henrik Theils fine og relevante fremlæggelse af regnskabet, ligesom 

bestyrelsen udtrykte tilfredshed med Henrik Ravnilds håndtering af dirigentrollen, hvorfor Søren 
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Burchall blev bedt om at forsøge at engagere Henrik Ravnild som dirigent igen til næste 

repræsentantskabsmøde. 

Slutteligt udtrykte bestyrelsen generel tilfredshed med den samlede afvikling af 

repræsentantskabsmødet herunder den efterfølgende middag. 

 

Ad punkt 4 Planlægning af plan for FIU’s indspark til Frederiksberg kommunes budget 2020 og 

årets fællesmøde med Kultur og fritidsudvalget 

Bestyrelsen drøftede på overordnet plan de ønsker og indspark, som FIU skal indmelde til 

Frederiksberg kommunes budget for 2020. På anlægssiden går prioriteterne i forlængelse af de 

sidste års indmeldinger, og består af 

1. Etablering af nye større indendørs idrætsanlæg med første step på Rolighedsvej, og herefter 

videre etablering af de nødvendige større indendørs idrætsanlæg f.eks. ved Nordens Plads 

2. Etablering af opgraderinger af Nandrupsvej Idrætsanlæg ifm. udskiftningen af 

kunstgræstæppet, samt opgradering af faciliteterne til atletik i Frederiksberg Idrætspark 

3. Løbende nødvendige udskiftninger af nedslidte belægninger mm. på de forskellige 

idrætsanlæg herunder kunstgræsbaner, skolegymnastiksale mm. 

På driftssiden vil FIU’s primære budskader være 

 Driftstilskud til idrætsanlæggene skal følge ambitionerne i Bevæg dog for livet-projektet, så 

der skabes grundlag for maximal udnyttelse af idrætsfaciliteterne, så de kan rumme flest 

mulige aktive 

 Puljen til aktivitetstilskud til 65+ medlemmer skal fortsætte, og forventeligt udvides, så 

idrætsforeningerne animeres til at favne endnu flere medlemmer i denne aldersgruppe 

 Opstart af pulje til støtte til samarbejder mellem folkeskoler/SFO’er/klubber og 

idrætsforeninger, med tilhørende midler til playmaker-funktion og administration, som FIU 

foreslår lagt decentralt. 

I forhold til særligt det sidste punkt ønsker bestyrelsen inddragelse af kommunens skoleafdeling og 

relevante politikere. 

Køreplanen for fællesmødet vil i høj grad tage udgangspunkt i de seneste års velgennemførte 

møder, med åbning for god dialog med politikerne. 

 

Ad punkt 5 Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 

Bestyrelsen havde forud for behandlingen af ansøgningerne en generel dialog om ansøgninger fra 

handicappede idrætsudøvere også kan indbefatte tilskud til handicaphjælperes deltagelse. 

Bestyrelsen besluttede at for idrætsudøvere, hvor deltagelse er forudsat assistance fra 

handicaphjælper, kan tilskud søges til både udøveren og hjælperen. 
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Ansøgning fra FA2000. Henrik Theil deltog ikke i behandlingen af denne ansøgning, som 

bestyrelsen bevilligede de ansøgte 850 kr. til støtte til 1 deltagers deltagelse i stævne. 

Ansøgning fra BK Ydun. Gorm Andersen deltog ikke i behandlingen af denne ansøgning, som 

bestyrelsen bevilligede de ansøgte 7.500 kr. til støtte til ia lt 10 deltageres i deltagelse i stævne i 

Göteborg. Bestyrelsen understregede en forventning om, at BK Ydun aflægger afrapportering for 

brugen af tilskuddet, da det er søgt på ikke-navngivne deltagere. 

Ansøgning fra Parasport Frederiksberg. Bestyrelsen kunne ikke ud fra ansøgningen se, om udøveren 

som krævet i reglerne er under 25 år. Hvis dette skulle være tilfældet bevilligede bestyrelsen de 

ansøgte 4.990 kr. for 1 deltager med tilhørende handicaphjælpers deltagelse i 2 stævner. Såfremt 

ansøgeren er over 25 år afvises ansøgningen. 

Ad punkt 6 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 

Ad punkt 7 Ad punkt Generel orientering 

a. Henrik Theil orienterede om 

- At udskiftningen af taget på hal 3 i Frederiksberghallerne bliver dyrere end forventet, 

men stadig kan holdes inden for 2019-regnskabet 

- At FIU efter drøftelse i ØU har indgået ny leje aftale med København Håndbold med 

reduceret leje 

b. Nicolai Sichlau orienterede om 

- AT IU har gennemført halfordelingen 

- At IU har indstillet af konkrete ønsker til udvidet åbningstid på enkelt anlæg 

efterkommes, så foreningernes aktiviteter kan udvides.  

c. Søren Burchall orienterede kort om 

- At Frederiksberg kommune har forlænget aftalen med DIF/DGI om Bevæg dig for 

livet-projektet efter opbakning fra FIU 

- Status på de mange aktuelle anlægsprojekter som er i både forberedelses- og 

etableringsfasen 

- At der på det uudnyttede asfaltareal på Nandrupsvej Idrætsanlæg nu er etableret 

faciliteter til streetfodbod 
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- At Frederiksberg kommune har igangsat arbejdet frem mod vedtagelsen af nye 

politikkerne på kultur og fritidsområdet 

- Personalesituationen i FIU 

Ad punkt 8 Meddelelser bordet rundt     

Intet fremkom. 

 

Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 

organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

7.5.2019 Bestyrelsen Reglerne for FIU’s 

rejselegat 

At for ansøgninger fra 

handicappede idrætsudøvere 

kan tilskud også omfatte 

handicaphjælperes nødvendige 

deltagelse. 

 

Referent Søren Burchall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///fiu-dc01/fiudata/www.fiu-frederiksberg.dk
http://www.facebook.com/2000fiu


 
 

 
 

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

Frederiksberg Idræts-Union 

Jens Jessen Vej 16 

2000 Frederiksberg 

Tlf. 3877 6000 

fiu@fiu-frederiksberg.dk 

 

 

 

 

 

file://///fiu-dc01/fiudata/www.fiu-frederiksberg.dk
http://www.facebook.com/2000fiu

