
 
 

13. december 2019 

 

Dato:  Mandag d. 9. december 2019   

Tilstede:  Michael Christiansen, Nicolai Sichlau, Michael Andersen, Lars Sørensen, Brian 

Christensen, Jens Laulund og Gorm Andersen samt Søren Burchall 

Afbud:   

 

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Opfølgning på beslutningsforslag i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg kommune om krav 

til foreningernes vedtægter vedr. stemmeret 

3. Drøftelse af plan for implementering af Frederiksberg kommunes beslutning om røgfri 

idrætsanlæg 

4. Opfølgning på drøftelse af FIU’s tilgang og involvering i opstart af nye idrætstilbud og 

foreningsdannelse 

5. Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 

6. Referater  

a. Referat fra møde i Idrætsudvalget den 13. maj og 26. juni 2019 

b. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberghallerne den 23. september 

2019 

c. Referat fra møde i Idrætsudvalget den 2. oktober 2019 

d. Referat fra møde i bestyrelsen den 9. oktober 2019 

e. Referat fra møde i Økonomiudvalget den 4. oktober 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 

 



 
 

Ad punkt 1 Protokol 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

Ad punkt 2 Opfølgning på beslutningsforslag i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg kommune om 

krav til foreningernes vedtægter vedr. stemmeret 

Bestyrelsen havde en bred drøftelse omkring forløbet i forlængelse af både beslutningsforslaget i 

kommunalbestyrelsen og FIU’s høringssvar. Bestyrelsen fandt forslagsstillerens tilgang og retorik 

både forunderlig og problematisk, da den ikke lægger op til dialog med hverken FIU eller de 

berørte idrætsforeninger. 

Søren Burchall orienterede om, at både DIF og DGI’s jurister havde vurderet beslutningsforslaget, 

og begge fundet, at en lokal vedtagelse og gennemførelse af dette vil ligge uden for 

Folkeoplysningslovens rammer – og derfor ikke være lovligt. Det er således forventningen, at 

Frederiksberg kommunes forvaltning vil afslå muligheden for at forslaget kan vedtages politisk. 

Hvis dette lander sådan, besluttede bestyrelsen at dialogen om forslaget er afsluttet fra FIU’s side. 

 

Ad punkt 3 Drøftelse af plan for implementering af Frederiksberg kommunes beslutning om røgfri 

idrætsanlæg 

Bestyrelsen drøftede med udgangspunkt i sagsfremstillingen fra Kultur og fritidsudvalget forslaget 

om røgfri idrætsanlæg, samt de praktiske vinkler, der vil berøre FIU og idrætsforeningerne, hvis 

forslaget gennemføres. Søren Burchall orienterede om, at FIU’s Samarbejdsudvalg havde besluttet, 

at røgfri arbejdsdag indføres for alle ansatte i FIU pr. 1.1.2020, med en overgangsordning frem til 

1.4.2020 for de medarbejdere, som tager imod de tilbud om hjælp til rygestop, som Frederiksberg 

kommune tilbyder ansatte i FIU. 

Bestyrelsen understregede, at FIU bakker op om visionen om røgfri idrætsanlæg. Bestyrelsen 

udtrykte dog samtidig forbehold i forhold til personalets udfarende rolle, hvis forbuddet skal 

implementeres allerede fra 1.1.2020. Bestyrelsen vurderer, at det bedste resultat med 

implementering af forbuddet kan opnås, hvis de berørte foreninger involveres, ligesom både de og 

alle brugere tydeligt informeres om beslutningen. 

Bestyrelsen bad Søren Burchall tage drøftelser med forpagteren af Frederiksberghallernes Sportscafé 

om rygeforbud på anlægget, så der laves aftaler som i første omgang ikke udelukker udlejning til 

fester, men som samtidig sikrer, at børn og unge ikke udsættes for passiv rygning. 

 

Ad punkt 4 Opfølgning på drøftelse af FIU’s tilgang og involvering i opstart af nye idrætstilbud og 

foreningsdannelse 

Bestyrelsen drøftede sagen med udgangspunkt i Søren Burchalls notat, og bad om at notatet 

udvides, så det afspejler FIU’s tilgang om kun undtagelsesvis at tage eget initiativ til at opstarte nye 

idrætstilbud uden for de eksisterende foreninger. Herunder skal notatet beskrive bestyrelsens 

tidligere beslutning om, at nye idrætstilbud skal forankres enten i en eksisterende forening eller som 

nye selvstændige foreninger efter senest 12 måneder.  



 
 

Søren Burchall understregede, at FIU’s administration alene vil involvere sig i opstart af nye 

idrætstilbud, hvis omkostningerne (herunder de personalemæssige) enten er dækket af særskilt 

eksternt tilskud, eller FIU’s bestyrelse specifikt har godkendt tiltaget.  

Ved forslag om involvering af FIU i opstart af nye idrætstilbud og/eller foreningsdannelse, skal 

oplæg med den konkrete case godkendes i FIU’s bestyrelse. 

 

Ad punkt 5 Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 

Bestyrelsen bevilligede de ansøgte 8.050 kr. fra FIU’s rejselegat til FIF Håndbold 

 

Ad punkt 6 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 

 

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 

- At et par af IU’s medlemmer måske ikke genopstiller ved repræsentantskabsmødet. 

Bestyrelsen bad administrationen lave opslag til foreningerne m.fl. om de ledige 

poster. 

b. Brian Christensen orienterede kort om 

- At budgettet for 2020 er vedtaget med mulighed for efterfølgende godkendelse af 

ekstra tiltag 

- At også ØU har en ledig plads efter Henrik Theils stop. Også denne plads 

annonceres over for foreningerne. 

 

c. Søren Burchall orienterede kort om 

- Afholdt møde med Atletikudvalget om bearbejdning af oplæg med anlægsforslag 

med løsning på deres ønsker og behov for faciliteter i Frederiksberg Idrætspark. 

- Dialog med FA2000 om udvidelse af aftalen om FIU’s håndtering af foreningens 

lønadministration 



 
 

- At DIF og IRH har inviteret til regionalt valgmøde d. 18.2.2020. Bestyrelsen bad 

Søren Burchall på vegne af FIU melde afbud til dette møde. 

- Dialog med forpagteren af Frederiksberghallernes Sportscafé om aktuelle sager 

- Status på de aktuelle større anlægssager med fokus på Damsøbadet og FB’s nye 

klubhus/Ingeborggården 

- Det velgennemførte formandsmøde med foreningerne med flot fremmøde og god 

dialog 

- Dialog med Frederiksberg Sport Stacking Klub om deres afholdes af EM i 

Bülowsvejhallen d. 28-30.8.2020 

- Aftaler om udlejning af hal 4 til boksestævne d. 1.2.2020 samt opvisning med DGI’s 

Verdenshold d. 27.8.2020. 

 

Ad punkt 8 Meddelelser bordet rundt     

Bestyrelsen besluttede at næste års repræsentantskabsmøde afholdes torsdag d. 26.3.2020, ligesom 

bestyrelsen afholder et ekstra bestyrelsesmøde d. 27.2.2020. 

Bestyrelsen bad Søren Burchall sikre, at foreningerne informeres om ny praksis for parkeringsregler 

på Frederiksberg. 

 

Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 

organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

    

 

Referent Søren Burchall 


