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Dato:  Tirsdag d. 18. juni 2019   

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

Andersen samt Søren Burchall 

Afbud:  Lars Sørensen og Henrik Theil  

 

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Drøftelse af henvendelse fra Brugergruppen i Frb.hallerne om udlejning af dele af p-plads til 

opstilling af midlertidig klubbygning til FB 

3. Drøftelse af Frb. kommunes forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik med tilhørende 

puljestruktur 

4. Drøftelse af oplæg til anlægsforslag om opgradering af Nandrupsvej Idrætsanlæg 

5. Referater  

a. Referat fra IU-møde den 3. april 2019 

b. Referat fra IU-møde d. 4. & 10. april 2019 

c. Referat fra fællesmøde om halfordeling den 24. april 2019 

d. Referat fra møde i bestyrelsen den 7. maj 2019 

e. Referat fra møde i brugergruppen for Mariendalshallen den 14. maj 2019 

f. Referat fra møde i Badmintonudvalget den 22. maj 2019 

6. Generel orientering fra: 

a. FIU’s Idrætsudvalg v/ Nicolai Sichlau 

b. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

7. Meddelelser bordet rundt 

 

 

 

Referat – møde i FIU’s bestyrelse 
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Ad punkt 1 Protokol 

Michael Christiansen meddelte at Henrik Thiel grundet sygdom med øjeblikkelig virkning trækker sig 

fra alle poster i FIU. Bestyrelsen udtrykte respekt og forståelse for Henriks beslutning, og håbede 

Henrik på et senere tidspunkt vil kunne komme retur til arbejdet omkring FIU igen. 

Bestyrelsen opfordrede Økonomiudvalget til at vælge en ny formand blandt de valgte medlemmer, 

som kan fungere som ØU-formand frem til næste rep.møde. 

 

Ad punkt 2 Drøftelse af henvendelse fra Brugergruppen i Frb.hallerne om udlejning af dele af p-

plads til opstilling af midlertidig klubbygning til FB 

Michael Andersen påpegede, at han mente at brugergruppen for Frederiksberghallerne ikke er 

blevet tilstrækkeligt orienteret om bestyrelsens beslutning om udlejning af dele af parkeringspladsen 

til opstilling af midlertidige faciliteter til FB, samt om baggrunden for beslutningen. 

Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra brugergruppen samt behovet for en løsning til midlertidige 

faciliteter til FB, og nåede frem til følgende konklusioner 

- Forudsætningen for en aftale om udlejning af dele af parkeringspladsen er, at Frederiksberg 

kommune sikrer samtidig etablering af mindst det samme antal ekstra p-pladser på 

Marielystvej og i svinget mellem Jens Jessens Vej og Troels Lunds Vej 

- Det skal sikres at reduktionen af p-pladser på Frederiksberghallerne parkeringsplads 

begrænset mest muligt, ved at pavillonerne stables mest muligt i højden 

- Frederiksberg kommune skal afholde omkostninger til optimering af parkeringspladsen, når 

udkørslen lukkes, såvel som dække leje og tilhørende omkostninger 

- Ved en begrænsning i antallet af p-pladser på parkeringspladsen, må FB holde først for i 

reduktion i de tildelte p-licenser. 

Bestyrelsen understregede, at brugergruppen skal grundigt orienteres og inddrages i det videre 

forløb ifm. den midlertidige begrænsning af parkeringspladsen. 

 

Ad punkt 3 Drøftelse af Frb. kommunes forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik med tilhørende 

puljestruktur 

Bestyrelsen drøftede Frederiksberg kommunes forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik, og udtrykte 

følgende holdninger 

- Tilfredshed og opbakning til opdelingen af politikerne under Kultur og fritidsområdet, så der 

kommer en separat politik for kommunens arbejde med idræt 

- Relevant og fornuftigt at Bevæg dig for livet-projektet bliver det centrale i idræts- og 

bevægelsespolitikken 

- Tilfredshed med at den kortfattede idræts- og bevægelsespolitik fint opridser mål, rammer 

og indsatsområder 
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I forhold til oplæggene til puljestrukturen støtter bestyrelsen op om forslag A, da det bedst afspejler 

relevante rammer for støtte til også foreningstiltag og generelt favner bredt. 

 

Bestyrelsen havde herefter en bred drøftelse af FIU’s relationer til Frederiksberg kommune, med 

ambition om fortsat at sikre tætte og konstruktive relationer, der kan danne grundlag for et godt 

samarbejde med forhåbentlig fælles mål. 

 

Ad punkt 4 Drøftelse af oplæg til anlægsforslag om opgradering af Nandrupsvej Idrætsanlæg 

Bestyrelsen drøftede det foreløbige udkast til udviklingsplan for Nandrupsvej Idrætsanlæg, som er 

udarbejdet i tæt samspil med repræsentanter for foreningerne, som benytter anlægget. Bestyrelsen 

bad om, at det endelige udviklingsprojekt justeres så 

- Udgifterne til realisering af projektet står mål med effekten af det optimerede anlæg ift. 

antallet af brugere og rammer for foreningernes aktiviteter på og uden for banerne 

- Der sikres fokus på optimering og fleksibilitet i udnyttelsen af pladsen i både bygninger og 

det samlede anlæg 

- Nandrupsvej Idrætsanlæg skal fortsat være et åbent anlæg med vifte af muligheder for 

forskellige idrætsaktiviteter 

Bestyrelsen besluttede, at det færdige udviklingsprojekt for Nandrupvej Idrætsanlæg skal indgå i 

FIU’s plan for forbedring af byens idrætsfaciliteter. 

Ad punkt 5 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 

 

Ad punkt 6 Ad punkt Generel orientering 

a. Nicolai Sichlau orienterede om 

- At den vedtagne halfordeling nu er under videre bearbejdning i fagidrætsudvalgene 

b. Søren Burchall orienterede kort om 
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- At Frederiksberg kommunes folkeoplysningsudvalg har besluttet, at foreninger som 

midlertidigt mister medlemmer som følge af nedlukning af faciliteter, opretholder 

50% af aktivitetstilskuddet for de medlemmer, som foreningen midlertidigt har mistet 

- Det afholdte formandsmøde forløb positivt og med et tilfredsstillende antale 

deltagere fra foreningerne 

- Status på de aktuelle anlægsprojekter 

- Initiativpuljeudvalget har behandlet og imødekommet ansøgninger fra Hermes 

Gymnastik og Sportskollektivet. Efterfølgende er der modtaget ansøgning til 

Initiativpuljen fra Frb. Bordtennis Klub om støtte til indkøb af bordtennisborde til 

deres nye aktiviteter i multisalen på Ny Hollænderskolen, som vil blive imødekommet 

via den ordinære drift. 

- Status på implementering af FIU’s nyt logo og website 

- Status på implementeringen af bookingsystemet 

- Personalesituationen i administrationen og Damsøbadet 

Ad punkt 8 Meddelelser bordet rundt     

Nicolai Sichlau berettede, at den bueskydningsskytte, som havde fået tilskud fra FIU’s Rejselegat 

havde vundet Europamesterskabet. 

 

Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 

organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

    

 

Referent Søren Burchall 
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