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Referat 

Idrætsudvalgsmøde 

Tid og sted:  Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 17.00 i FIUs administration.  

Tilstede: Jan Busk, Berit El-Nasser, Nicolai Sichlau, Torben Lorentzen 

Referent: Mia Bergsbo og Karina Ildor Jacobsgaard 

Punkt Besluttet 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Fordeling af opgaver i Idrætsudvalget 

 

 

 

 

Nicolai Sichlau bliver ny IU 

repræsentant i floorballudvalget.  

 

Idrætskonsulenterne skriver til de 

udvalg, der endnu ikke har fået 

udarbejdet en nøgle, om at de skal 

udarbejde en fordelingsnøgle inden 

nytår 2019.  

 

Arbejdsopgaverne i IU er blevet stadig 

større igennem de sidste år, og der er 

blevet flere ting udvalget skal tage 

stilling til. Dermed kræver det mere af 

den enkelte, hvis udvalget skal være i 

stand til at træffe de bedste 

beslutninger.  

Alle i IU er i udgangspunktet med i alle 

beslutningsprocesser og opgaver. Hver 

enkelt kan dog vælge at melde ud, at 

han/hun ikke kan deltage i nogle af 

opgaverne.  

 

3. Udvidelse af Idrætsudvalget  

 

 

Som følge af at arbejdsopgaverne i IU 

er blevet større, ønsker IU at have en 

ekstra person med i udvalget.  

 

4. Fordeling af udendørsfaciliteter 

 

4.a. Udendørsfordelingen inkluderer Idrætsanlægget på 

Nandrupsvej og Frb. Idrætspark. 

Idrætterne er: Atletik, fodbold, rugby, petanque, beachvolley 

og gymnastikforeninger der tager Idrætsmærket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a. Udendørsfordelingen 2020-2021: 

Der er sendt ansøgningsskemaer ud til 

foreningerne, som bruger 

udendørsfaciliteter.  

 

Der vil blive afholdt atletikudvalgsmøde 

angående fordelingen den 21. 

november.  

Mødet med repræsentanter fra 

fodboldudvalget og atletikudvalget, 

formanden for idrætsudvalget og 

halinspektøren fra Frederiksberg 

Idrætspark afholdes i slutningen af 

oktober for at afklare ønsker til 
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4.b. Frederiksberg Rugby Klub har i februar 2018 indgivet 

ønske om mere træningstid på Nandrupsvej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.c. Rugbyafdelingen i CBS Sport har ønsket spilletid på 

Frederiksberg. Pt. spiller de i Københavns Kommune.  

 

 

fordeling og sameksistens i 

Frederiksberg Idrætspark. 

Weekendfordeling Nandrupsvej: Der 

skal laves en fordeling af Nandrupsvej i 

weekenden. IU vedtog at 

fodboldudvalget og Frederiksberg 

Rugbyklub skal ansøge om tider her og 

så vil IU fordele tiden.  

 

 

4.b.  

IU besluttede at rugby ikke kan få tider, 

som fodbolden benytter.  

Idrætskonsulenterne kontakter FA2000 

om brug af deres fredagstid, da den 

fremstår som ubenyttet det meste af 

dagen. Såfremt at tiderne ikke benyttes, 

vil de blive noteret som ledige og 

dermed kan Frb. Rugbyklub ansøge om 

dem.  

 

 

4.c.  

IU besluttede at der ikke kan findes 

tider til CBS Sport Rugby, da det vil tage 

tid fra fodbolden og Frb. Rugbyklub.  

 

5. Ønsker til faciliteter 

 

På vegne af idrætsudvalget har idrætskonsulenterne indsamlet 

ønsker til byggeri, renovering og modernisering af 

idrætsfaciliteter på Frederiksberg. 

Ønskerne er samlet i et dokument og opdelt i kategorier efter 

facilitet. 

 

 

Listen med ønsker til faciliteter blev 

gennemgået og IU prioriterede alle 

ønskerne ud fra et idrætsfagligt 

perspektiv.  

 

6. Nye tiltag  

 

BK Ydun ønsker indendørsfodbold for voksne motionister om 

morgenen. 

 

 

 

 

IU besluttede at BK Ydun ikke kan få 

tider til fodboldaktiviteter. BK Ydun 

opfordres til at kontakte en eksisterende 

fodboldklub angående deres ønske.  

 

7. Orientering og status fra idrætskonsulenterne 

 

Idrætskonsulenterne orienterede IU om 

flere nye tiltag.  

 

8. Tilbagemelding på referater 

 

Bestyrelsesmøder 

 

13. maj 2019: https://fiu-frederiksberg.dk/wp-

content/uploads/2019/07/Referat-FIU-bestyrelsesmøde-

180619.pdf 

 

Idrætsfaglige udvalg 

 

 

Udskudt til næste møde.  

https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2019/07/Referat-FIU-bestyrelsesm%C3%B8de-180619.pdf
https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2019/07/Referat-FIU-bestyrelsesm%C3%B8de-180619.pdf
https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2019/07/Referat-FIU-bestyrelsesm%C3%B8de-180619.pdf
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Badmintonudvalget, 22. maj 2019: https://fiu-
frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2019/05/Referat-
Fag.idr_.udv_.bad_.-22.05.19.pdf 
 
Basketballudvalget, 5. maj 2019: https://fiu-

frederiksberg.dk/wp-

content/uploads/2019/03/Basketballudvalget-2018-Maj.pdf 

 

 

 

9. Næste møde 

 

Næste møde afholdes den 20. 

november kl. 17.00 i Kedelhallen.  

 

10. Bordet rundt 

 

 

 

https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2019/05/Referat-Fag.idr_.udv_.bad_.-22.05.19.pdf
https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2019/05/Referat-Fag.idr_.udv_.bad_.-22.05.19.pdf
https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2019/05/Referat-Fag.idr_.udv_.bad_.-22.05.19.pdf
https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2019/03/Basketballudvalget-2018-Maj.pdf
https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2019/03/Basketballudvalget-2018-Maj.pdf
https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2019/03/Basketballudvalget-2018-Maj.pdf


4 
 

 


