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19. september 2019 

 

Dato:  Mandag d. 9. september 2019 – Flintholm Svømmehal   

Tilstede:  Brian Christensen, Frank Meldgaard, Michael Christiansen, Søren Burchall og Hanne 
Andersen 

Afbud:   

 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra seneste ØU-møde d. 24.6. 2019 

2. Drøftelse af rammer for disponering af midler til FIU’s idrætsvision/Bevæg dig for livet-
projekt.  

3. Opfølgning på hensættelser fra tidl. regnskabsår. 

4. Status på økonomien efter 1. halvår 2019 

a.  Frederiksberghallerne 

b. Opvisningshallen 

c. Bülowsvejhallen 

d. Hermeshallen  

e. Damsøbadet 

f. Mariendalshallen 

g. Kedelhallen 

h. Administrationen  

i. FIU’s samlede regnskab 

j. Puljen til årets større opgaver 

5. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne 1. halvår 2019 

6. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 

a. Administrationen 

b. Øvrige 

7. Eventuelt 

Referat – møde i FIU’s Økonomiudvalg 
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Ad. punkt 1 Godkendelse af referat fra seneste ØU-møde 

Ingen bemærkninger til referatet. 
 

Ad. Punkt 2 Drøftelse af rammer for disponering af midler til FIU’s idrætsvision/Bevæg dig for livet-
projekt.  

Den interne forretningsgang og oversigt over uddelte midler blev udleveret og gennemgået. 

Udvalget besluttede at opfølgning på forbrug og hensættelser til Bevæg dig for livet-projektet bliver 
sat på dagsordenen 2 gange årligt. 

Udvalget tog forretningsgang og status på disponering af midler til Bevæg dig for livet til 
efterretning. 

 

Ad. Punkt 3 Opfølgning på hensættelser fra tidl. regnskabsår. 

Status på hensættelser fra tidligere år blev udleveret og gennemgået.   

 

Ad. Punkt 4 Status på økonomien efter 1. halvår 2019 

Generelt: 

Kontoen Ejendomsskatter omdøbes fremover til Renovation, da udgifter langt primært vedrører 
renovation. I forhold til den aktuelle regnskabsopfølgning er der på denne konto i 2019 konteret 
udgifterne for både 1. og 2. kvartal, hvor der i 2018 alene var konteret for 1. kvartal. 

Kontoen PFA sygeforsikring omdøbes til Topdanmark sygeforsikring, da forsikring aktuelt er tegnet 
der. 

Udvalget spurgte til det faktiske energiforbrug på anlæggene. Søren svarede at dette løbende 
registreres og at udvalget på næste mødes præsenteres for en oversigt. 

 

Frederiksberghallerne: Gennemgået uden bemærkninger.  

Opvisningshallen: Gennemgået uden bemærkninger.  

Bülowsvejhallen: Gennemgået uden bemærkninger.  

Hermeshallen: Gennemgået uden bemærkninger. 

Damsøbadet: Gennemgået uden bemærkninger.  

Mariendalshallen: Gennemgået uden bemærkninger.  
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Kedelhallen: Gennemgået uden bemærkninger.  

Administrationen: Gennemgået uden bemærkninger. 

Puljen til årets større opgaver: Gennemgået uden bemærkninger 

Udvalget spurgte til en plan for nødvendige større bygningsmæssige renoveringsopgaver på FIU’s 
egne anlæg. Søren svarede at der er et godt overblik over dette, men at dette ville blive indsat i et 
samlet skema, som vil tilgå ØU ifm. behandlingen af budget for kommende år.  

 

FIU’s samlede regnskab: Udvalget noterede sig de flotte resultater pr. 30/6 set i forhold til 
budgettet. 

 

Ad. Punkt 5 Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne 1. halvår 2019 

ØU gennemgik bruttofortjenesterne for de enkelte cafeterier. 

Udvalget noterede at salget i Bülowsvejhallen var faldet grundet personalets rundering i 
Hermeshallen, som betød at cafeteriet har reduceret åbning, når personalet er i Hermeshallen. 

 

Ad. Punkt 6. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 

Søren Burchall: 

- Ny medarbejder, Karina Bak Jensen, er blevet ansat i Kedelhallen 
- Personalet i FIU havde afholdt Tema weekend 23.-24/8, som startede med en rundvisning i 

Malmø Arena og derefter ophold i Falsterbo, Sverige, med temaet krisehåndtering og 
beredskabsplaner, alle anlæg har eller er i gang med at færdiggøre beredskabsplaner 

- Budget 2020 for Frederiksberg Kommune bliver offentliggjort inden udgangen af september 
2019. 

 

Ad. Punk 7 Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 

Næste møde er mandag den 4. november kl. 17.00. 

 

Referent Hanne Andersen 
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