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Referat  

Idrætsudvalgsmøde 

Tid og sted: Onsdag den 20. november 2019 kl. 17.00 i Kedelhallen 

Til stede: Nicolai Sichlau, Berit El Nasser og Torben Lorentzen 

Afbud: Jan Busk 

Referenter: Karina Ildor Jacobsgaard og Mia Bergsbo  

 

Dagsorden 

Punkt Beslutning/orientering 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden blev godkendt 

     

2. HallMonitor 

 

 

 

 

Mia orienterede om HallMonitor-kameraer. 

FIU har bestilt 10 kameraer, der skal bruges til digital 

optælling i udvalgte haller. 

Hermeshallen: 4 sale 

Kedelhallen: 4 sale 

Ny Hollænderskolen: 2 sale 

 

Optælling vil foregå som hidtil, men i de ti sale vil det være 

kameraer frem for personale, der foretager optællingerne. 

Kameraerne tager automatisk billeder hver time, og ud fra 

billederne laves der en digital optælling, som vises i et 

tilhørende program og i en app. 

Optællinger på resten af FIUs faciliteter vil blive udført af 

personalet på anlæggene via samme app. 

De billeder vi kan få adgang til fra kameraerne er slørede og 

100% anonymiserede. 

Der tælles op i en uge hver måned i sæsonen. 

 

 

3. Tider der ikke er optimalt udnyttet 

 

 

 

Nogle foreninger benytter ikke deres tildelte tider til 

kontinuerlig aktivitet.  

 

Idrætsudvalget drøftede mulighederne for at nogle tider i 

halfordelingen (både i haller og mindre sale) reserveres som 

”Ad hoc-tider.” Dvs. tider som foreningerne kan booke i løbet 

af sæsonen til ekstra træning, gradueringer, venskabskampe 

og lign. Dette er for at sikre optimal udnyttelse af disse tider, 

og kan i sidste ende komme alle foreninger til gode. 

Idrætsudvalget besluttede at der skal afholdes et møde i 

februar, hvor alle foreninger inviteres til at komme med input 

til udfordringen og hvor ovenstående model med Ad hoc-tider 

kan drøftes. 
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4. Idrætsforeningen ITI i atletikudvalget 

 

 

Idrætsforeningen ITI igennem 40 år taget idrætsmærket på 

Frederiksberg Stadion. Det drejer sig om ca. 6 tirsdage aftener 

i maj-juni måned. 

De har hidtil haft tider men har ikke været inkluderet i 

atletikudvalget. 

 

Idrætsudvalget besluttede, at ITI skal inkluderes i 

Atletikudvalget, så de fortsat kan tage idrætsmærket på 

Frederiksberg Stadion. 

 

 

5.  Ansøgning til udendørs feriecamps 

 

 

 

Som det er nu, så koordinerer alle udendørsidrætter (fodbold, 

rugby og atletik) alle aktiviteter for det kommende år i 

november måned indeværende år.  

Derudover så skal de søge om afholdelse af feriecamps to 

gange om året. 

Processen kan resultere i dobbeltbookinger samt at den, der 

kommer først til mølle, får tiden. 

 

Idrætsudvalget besluttede, at alle udendørsaktiviteter – både 

arrangementer og feriecamps – koordineres en gang om året 

(eksempelvis i november), såfremt fodboldudvalget, 

atletikudvalget og rugbyklubben godkender sådan en 

procedure. 

 

 

6. Udendørsfordeling 

 

 

 

Frederiksberg Rugby Klub har indgivet ønske om mere 

træningstid på Nandrupsvej. 

Rugbyklubben ønsker mandag kl. 17-19 eller 19-21. De har 

otte hold (tre voksen og fem børnehold), der spiller samtidig 

om tirsdagen på overfyldte baner og vil gerne flytte to-tre hold 

til mandag. 

 

Fodbold har dette år fået mere kapacitet i form af: 

 Kunstgræs på samtlige baner på Jens Jessens Vej.  

 Fire opgraderede skolekunstgræsbaner.  

 Mere sameksistens med atletikken i Frederiksberg 

Idrætspark. 

 Lys på tre baner ekstra på Jens Jessens Vej.  

 

Idrætsudvalget besluttede at Frederiksberg Rugby Klub får 

tildelt tid om mandagen på Nandrupsvej kl. 19-21 gældende 

fra 1. januar 2020. 

 

 

 

7. Udvidelse af Idrætsudvalget 

 

 

 

Idrætsudvalget drøftede hvordan det kan sikres, at der er 

nogen, der stiller op til idrætsudvalget på 

repræsentantskabsmødet. 
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8. Orientering og status fra 

idrætskonsulenterne 

 

 

 

 

 

 

 To nye foreninger opstartes af FIU: danseforening og 

fleksibel voksenforening. Der er ansat to tovholdere på 

deltid. 

 I forbindelse med Bevæg Dig For Livet, er der åbnet op 

for at give tider til træningsfællesskaber i 

skolegymnastiksale – med henblik på senere 

foreningsdannelse. 

 I forbindelse med stigende antal arbejdsopgaver i 

forbindelse med Bevæg Dig For Livet er FIU blevet 

tildelt midler til at ansætte en ekstra ressource ti timer 

om ugen i FIU administrationen. 

 Floorballudvalget, basketudvalget og volleyudvalget 

bliver bedt om at opdatere deres fordelingsnøgler med 

støtte fra FIU adm. 

 

 

9. Tilbagemelding på referater 

 

Bestyrelsesmøder 

 

9. oktober 2019: https://fiu-
frederiksberg.dk/wp-
content/uploads/2019/10/FIU-
bestyrelsesm%C3%B8de-ref.-091019.pdf 
 

Idrætsfaglige udvalg 

 

Atletikudvalget, 9. oktober 2019: 

https://fiu-frederiksberg.dk/wp-
content/uploads/2019/10/Atletikudvalget-
ref.-091019.pdf 
 

 

 

Ingen kommentarer til referaterne. 

 

10. Næste møde 

 

Der indkaldes til møde efter behov og ellers først i forbindelse 

med halfordelingen 2020. 

 

 

11. Bordet rundt 

 

 

Berit El-Nasser meddelte, at hun ikke genopstiller ved næste 

valg. 
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