
 

 
 

Referat – Møde i Idrætsudvalget 

Dato: 13. maj og 26. juni 2019 i FIU’s administration 

Tilstede:  Torben Lorentzen (TL), Berit El-Nasser (BEN), Jan Busk (JB), Nicolai Sichlau (NS) (13. 

maj) 

Referent:  Karina Ildor Jacobsgaard (KIJ), Mia Bergsbo (MB) 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagorden blev godkendt 

Pkt. 2. Henvendelse fra ODK per mail 

Gymnastikforeningen ODK har sendt en mail til IU på baggrund af udkastet til halfordelingen for 

2019-2020. ODK appellerer til IU om at tilgodese foreningens ønsker til tider i Tre Falke Hallen. 

IU hæfter sig ved, at ODK i sæsonen 2019-2020 har samme antal timer i TFH som i sæsonen 

2018-2019. IU vedtager, at ODK ikke tildeles flere timer i TFH i kommende sæson. I stedet tilbydes 

ODK flere timer i Hermeshallen, hal 2 og hal 3 på samme tid.  

Pkt. 3. Endelig godkendelse af halfordeling 

Udvidet åbningstid: IUs ønsker til udvidede åbningstider i Bülowsvejhallen søndag aften og 7 

udvalgte lørdage/søndage i Mariendalshallen er blevet imødekommet. Det glæder IU. Den 

udvidede åbningstid i Bülowsvejhallen giver samtidig udvidet åbningstid søndag i Hermeshallen.  

Status Volleyball Danmark: Der er givet fortsat dispensation til at Frederiksbergklubberne kan spille 

divisionskampe i Kedelhallen.   

IU besluttede at fremover skal indendørstider til FIF Atletik & Motion og Parasport Frederiksberg ikke 

formelt fordeles via atletikudvalget men formelt fordeles direkte af IU, idet det rent praktisk gøres 

således i dag. Parasport Frederiksbergs indendørs aktiviteter er meget andet end atletik. 

Pkt. 4. Foreningsaktivitet i dagtimerne – skal det tælle med i fordelingen? 

IU besluttede at træningstimer uden for foreningstid skal tælle som en nultildeling i forhold til 

fordelingsnøglen.  

Pkt. 5. Fordelingsnøgler – skal motionshold tælle med? 

IU besluttede at lade det være op til de enkelte fagudvalg, om motionshold (der træner og ikke 

spiller kamp) skal tælle med i fordelingsnøglen.  

Pkt. 6. Fordelingsprocessen i forbindelse med ønsker til ikke tildelt tid 



 

 
 

IU besluttede at ønsker til ikke tildelt tid rykkes til senere, sådan at denne periode bliver efter at 

fagudvalgene har lavet deres interne fordeling.  

Pkt. 7.  Status på Bevæg dig for Livet 

Marianne Hovmand Skov, som er projektleder på Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg, gennemgik 

faser, mål og aktuelle tiltag i projektet. 

Pkt. 8.  Drøftelse af tildeling af haltider i forbindelse med nye tiltag i foreningerne 

Idrætsudvalget (IU) drøftede, hvordan de bedst muligt kunne bakke op omkring tiltagene i Bevæg 

Dig For Livet.  

Ændringer i de idrætsfaglige udvalgs fordelingsnøgler til også at omfatte motionister/fitnesshold 

skaber ikke mere halkapacitet. IU var enige om at foreningerne skal anspores til at tænke ud af 

boksen og tilpasse deres aktivitet, så den passer til de faciliteter, der er ledige. 

Desuden vil IU gerne bakke op omkring foreninger, der vil starte nye hold/aktiviteter op i 

dagstimerne. 

IU understregede vigtigheden i, at der er fokus på at det er nye aktive, der skal tiltrækkes til nye 

tiltag, så det ikke er mere aktivitet for de eksisterende medlemmer. 

MB og KIJ vil fremadrettet sende ønsker om nye tiltag i dagstimerne til IU, som inden for en uge vil 

behandle dem. Ønsker IU at bakke op om tiltaget, går idrætskonsulenterne videre med foreningens 

ønske.  

Pkt. 9. Behandling af ønsker til tider på FIU anlæg uden for foreningstid 

 

CBS Sport Badminton har ønsket at starte et nyt hold op i dagtimerne i Mariendalshallen (gerne 

onsdage kl. 12-14) 

IU er positive overfor at CBS Sport badminton får de pågældende tider i dagtimerne i en 

prøveperiode på én sæson. Efter endt sæson skal tiltaget evalueres ud fra hvor mange nye 

medlemmer foreningen har fået. CBS Sport skal informere FIU om, hvor mange nye medlemmer de 

forventer at optage på bagrund af det nye hold. MB/KIJ arbejder videre på dette.  

 

Pkt. 10. Fodboldudvalget 

TL orienterede om Fodboldudvalgets arbejde med en ny fordelingsnøgle. Nøglen er blevet vedtaget 

i Fodboldudvalget. 


