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7.november 2019 

 

Dato: 4. november   2019 

Tilstede:  Michael Christiansen, Frank Meldgaard Pedersen, Søren Burchall og Hanne Andersen.  

 Brian Christensen deltog på telefon. 

 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 9.9.2019 
 

2. Opfølgning på anlæggenes faktiske energiforbrug 
 

3. Opfølgning på overordnet vedligeholdelsesplan for FIU’s egne anlæg 
 

4. Status på økonomien efter 3. kvartal 2019 
a. Frederiksberghallerne 
b. Opvisningshallen 
c. Bülowsvejhallen 
d. Hermeshallen 
e. Damsøbadet 
f. Mariendalshallen 
g. Kedelhallen 
h. Administrationen  
i. FIU’s samlede regnskab  
j. Puljen til årets større opgaver 

 
5. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 

a. Administrationen 
b. Øvrige 

 
6. Eventuelt 

 
 

Referat – FIU’s økonomiudvalg 
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Ad punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 9.9.2019 
Referatet godkendt 

Ad punkt 2 Opfølgning på anlæggenes faktiske energiforbrug 
Oversigt over energiforbruget blev udleveret og gennemgået. Oversigten er endnu ikke brugbar, da 
tallene starter i maj 2018, men vi er i gang og oversigten vil blive løbende opdateret og sat på 
dagsorden til ØU møder. 

 

Ad punkt 3 Opfølgning på overordnet vedligeholdelsesplan for FIU’s egne anlæg   
Vedligeholdelsesplanen blev udleveret og gennemgået, udvalget konstaterede at der ikke var nogen 
presserende opgaver. Der var stor tilfredshed med oversigten, da den giver et godt overblik over 
vores hallers tilstand. 

 

Ad punkt 4 Status på økonomien efter 3. kvartal 2019 
Frederiksberghallerne, vedligeholdelse kommer til at overskride budgettet, der har været nogen 
uforudsete, men nødvendige, tiltag. 

Bevæg dig for livet projektet har bevilliget FIU tilskud svarende til 10 timer ekstra 
medarbejderressource  pr. uge i en tidsbegrænset periode, til bl.a. at afsætte de ledige ydertimer 
der er på i skolegymnastiksale. Til at løse denne opgave har FIU ansat Henrik Løndal. 

Puljen til årets større opgaver blev gennemgået, SB sender (er sendt 5/11) byggeregnskabet for 
renoveringen af taget på hal 3 til ØU. 

Regnskaberne blev taget til efterretning. 

 

Ad punkt 5 Meddelelser og opfølgning bordet rundt 
Søren Burchall: 
Ansættelses samtaler vedr. stillingen som Halinspektør i Damsøbadet/Frederiksberg Idræts Park, er 
godt i gang. 

 

Ad punkt 6 Eventuelt 
Ingen bemærkninger 

 

Referent Hanne Andersen 

 

file://fiu-dc01/fiudata/www.fiu-frederiksberg.dk
http://www.facebook.com/2000fiu

