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15. oktober 2019 

 

Dato:  Onsdag d. 9. oktober 2019   

Tilstede:  Michael Christiansen, Nicolai Sichlau Michael Andersen, Lars Sørensen, Brian 
Christensen samt Søren Burchall 

Afbud:  Jens Laulund og Gorm Andersen 

 

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Opfølgning på FIU’s indspark til Frb. kommunes budget for 2020 

3. Drøftelse af FIU’s tilgang og involvering i opstart af nye idrætstilbud og foreningsdannelse 

4. Opfølgning på FIU’s regnskab for 1. halvår 2019 

5. Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 

6. Referater  

a. Referat fra møde i bestyrelsen den 26. august 2019 

b. Referat fra møde i Økonomiudvalget den 9. september 2019 

7. Generel orientering fra: 

a. FIU’s Idrætsudvalg v/ Nicolai Sichlau 

b. FIU’s Økonomiudvalg v/ Brian Christensen 

c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

8. Meddelelser bordet rundt 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

Ad punkt 2 Opfølgning på FIU’s indspark til Frb. kommunes budget for 2020 

Michael Christiansen uddybede det skriftlige indspark fra FIU til Frederiksberg kommunes budget for 
2020. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Ad punkt 3 Drøftelse af FIU’s tilgang og involvering i opstart af nye idrætstilbud og 
foreningsdannelse 

Bestyrelsen drøftede med udgangspunkt i Søren Burchalls notat, samt Jens Laulunds skriftlige 
kommentarer dilemmaer og potentialer i FIU’s administrative involvering i opstart af nye 
idrætstilbud og foreningsdannelse. 

Bestyrelsen fandt at FIU skal være særligt påpasselig i forhold til følgende dilemmaer 

- Opstart af nye idrætstilbud kan være i direkte konkurrence med både øvrige foreninger og 
private aktører 

- Særligt idrætskonsulenterne indsats i opstart af nye tilbud bør ikke ske på bekostning af 
støtte og bistand til eksisterende foreninger 

- Grundlaget for nye idrætstilbud skal være det folkeoplysende element, der er 
forudsætningen for godkendelse som ny forening.  

- Hvis idrætstilbud startes før selve foreningsdannelsen med tilhørende godkendelse, kræver 
adgang til brug af faciliteter særlig godkendelse. 

Bestyrelsen besluttede dog, at FIU godt kan involvere sig i opstart af nye idrætstilbud og evt. 
tilhørende foreningsdannelse, når det samlet set vurderes som relevant, for at målene i FIU’s egen 
idrætsvision kan opnås. 

Bestyrelsen bad Søren Burchall udarbejde en beskrivelse af mere konkrete rammer for FIU’s 
involvering i opstart af nye idrætstilbud og foreningsdannelse. Denne beskrivelse skal godkendes af 
FIU’s bestyrelse. 

Beskrivelsen kan med fordel inddrage erfaringerne fra særligt idrætskonsulentens indsats i 
forbindelse med dannelse af Frederiksberg Seniormotion med tilhørende idrætstilbud. Herunder er 
det bestyrelsens holdning, at nystartede foreninger skal være selvkørende med en medlemsvalgt 
bestyrelse og bæredygtig økonomi senest 1 år efter opstart. Hvis særlige forhold taler herfor, kan 
idrætskonsulenten yde en særlig support for nystartede foreninger, ved at være tilknyttet til en 
forenings bestyrelse i yderligere en afgrænset periode.  

Ved forslag om involvering af FIU i opstart af nye idrætstilbud og/eller foreningsdannelse, skal 
oplæg med den konkrete case godkendelse i FIU’s bestyrelse. 
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Ad punkt 4 Opfølgning på FIU’s regnskab for 1. halvår 2019 

Brian Christensen suppleret af Søren Burchall gav en kort orientering om FIU’s regnskab for 1. 
halvår 2019. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Der blev rejst spørgsmål om rammer for placeringen af FIU’s egenkapital og likviditet, hvortil Brian 
Christensen svarede, at ØU i juli 2017 havde besluttet, ”at FIU’s driftskonti skal placeres i en af SIFI 
bankerne, mens fri likviditet kan placeres på aftalekonti indenfor rammerne af indskydergarantien”. 

Ad punkt 5 Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 

Bestyrelsen bevilligede de ansøgte 600 kr. fra FIU’s rejselegat til FA2000. 

Ad punkt 6 Referater 

a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

b. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

Ad punkt 7 Generel orientering 

a. Nicolai Sichlau orienterede kort om 

- IU’s aktuelle opgaver, herunder spørgsmål om fordeling af banetider mellem 
fodbold og rugby på Nandrupsvej Idrætsanlæg 

b. Brian Christensen orienterede kort om 

- At han sammen med Søren Burchall og Hanne Andersen havde besøgt FIU’s 
eksterne revisorer og drøftet forskellige aktuelle emner. 

c. Søren Burchall orienterede kort om 

- Det rejste politiske spørgsmål om krav til de godkendte foreningers vedtægter, som 
FIU har kommenteret, ligesom spørgsmålet forventes drøftet i 
folkeoplysningsudvalget 

- Frederiksberg kommunes aktuelle status med forsinket håndtering af flere opgaver 
overfor foreningerne 

- At Eurogames (som del af Wold Pride) 2021 har ønsket at leje alle faciliteter i 
Frederiksberghallerne 5 dage medio august 2021, såfremt Frederiksberg kommue 
yder deres ansøgte tilskud 

- Opstart på uformel dialog om mulighederne for foreningsaktiviteter i Forum, når 
Forum ikke er i brug til kommercielle aktiviteter 

- Drøftelserne i samspil med fodboldudvalget omkring tider for lystænding på 
kunstgræsbanerne, efter der er modtaget naboklager over lystænding efter kl. 22.00 
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- Henvendelse om udlejning af hal 4, som vi har afvist, da budget for lejeindtægter 
forventes opnået, og yderligere aflysninger derfor bør undgås. 

- Den løbende dialog med FGV om udførelsen af deres opgaver med drift af de 
udendørs idrætsfaciliteter, samt om FIU’s forslag om udbud af denne kontrakt 

- Status på de igangværende større anlægsprojekter 

- Status på personalesituationen herunder plan for rekruttering af medarbejdere til de 
ledige stillinger i Frb. Idrætspark forud for Damsøbadets ibrugtagning 
  

Ad punkt 8 Meddelelser bordet rundt     

Intet fremkom 

 

Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 
organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

    

 

Referent Søren Burchall 
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