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Rammer for FIUs involvering i opstart af nye idrætstilbud og foreningsdannelse 

Med ambition om at opnå målene i FIU’s idrætsvision og dermed fremme foreningsidrætten på 

Frederiksberg, yder FIU og vores ansatte en bred og opsøgende indsats for at understøtte de 

idrætsforeninger, som er medlem af FIU. Her er det naturligt vores fokus, at forsøge at motivere og 

understøtte en eller flere idrætsforeninger, så de kan udvikle og igangsætte de idrætstilbud, som 

forventeligt vil give endnu flere borgere gode oplevelser med idræt og motion i foreningsregi. 

Men vi må også erkende, at vi til tider havner i situationer, hvor vi har identificeret behov for 

idrætstilbud, som ingen af vores foreninger efterfølgende har budt ind på at igangsætte. Her 

betrådte FIU tilbage i 2018 jomfruelig jord, da vi tog initiativ til stiftelsen af Frederiksberg Senior 

Motion, og med denne forening udviklede og opstartede nye idrætstilbud til særligt pensionister i 

byens vestlige del.  

FIU’s bestyrelse har derfor besluttet, at FIU undtagelsesvis kan involvere os i eller tage initiativ til 

opstart af nye idrætstilbud og evt. foreningsdannelse. Dette kan dog først ske, når relevante 

eksisterende foreninger er kontaktet, for afdækning af mulighederne for opstart af de nye 

idrætstilbud i regi af en eller flere af de eksisterende foreninger. Kun hvis disse kontakter til 

eksisterende foreninger ikke resulterer i tilsagn om deltagelse i opstart af nye idrætstilbud, kan FIU 

tage initiativ selv eller i samspil med eksterne interesserede at på egen hånd involvere os i dette 

arbejde. 

En beslutning om involvering i opstart af nye idrætstilbud og evt. foreningsdannelse uden for de 

eksisterende foreninger, skal træffes af FIU’s bestyrelse efter forudgående indstilling. Bestyrelsen vil i 

denne beslutning have særlig fokus på:  

 Afdækning af risici ved at opstart af nye idrætstilbud kan være i direkte konkurrence med 

både øvrige foreninger og private aktører 

 Særligt idrætskonsulenterne indsats i opstart af nye tilbud bør ikke ske på bekostning af 

støtte og bistand til eksisterende foreninger 

 Grundlaget for nye idrætstilbud skal være det folkeoplysende element, der er 

forudsætningen for godkendelse som ny forening  

 Hvis idrætstilbud startes før selve foreningsdannelsen med tilhørende godkendelse, kræver 

adgang til brug af faciliteter særlig godkendelse. 

Det er rammesættende for FIU’s involvering i opstart af nye idrætstilbud med tilhørende 

foreningsdannelse, at nystartede foreninger skal være selvkørende med en medlemsvalgt bestyrelse 

Opdateret notat til FIU’s bestyrelse 
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og bæredygtig økonomi senest 1 år efter opstart. Hvis særlige forhold taler herfor, kan FIU’s 

idrætskonsulent yde en særlig support for nystartede foreninger, ved at være tilknyttet til en forenings 

bestyrelse i yderligere en afgrænset periode.  

I forhold til håndtering af den økonomiske side af sådanne tiltag, så er forudsætningen, at denne 

ikke påvirker FIU’s regnskab udover den arbejdstid der administrativt bidrages med. Så hvis FIU 

betaler direkte udgifter ifm. opstart af nye foreningstilbud, vil disse udgifter være 100% dækket af 

midler bevilliget til tiltaget. 

Ikke mindst baseret på de konkrete erfaringer fra opstarten af Frederiksberg Senior Motion, Frb. 

Dans og Sportsklubben 2000, kan de opgaver FIU administrativt håndterer/bidrager til oplistes i 

nedenstående emner: 

1. Ansøge puljer om midler til opstart, fx hos Bevæg Dig for Livet Frederiksberg, hvor der forud 

skal afklares og beskrives en række centrale områder 

a. Afklaring af målgruppe 

b. Udvikling af koncept for idrætsmæssige tilbud mm. 

i. Under hensynstagen til eksisterende FIU foreningers tilbud 

c. Markedsføringsstrategi 

2. Opstart af idrætsaktiviteter 

a. Rekruttering af instruktører 

b. Afklaring af adgang til faciliteter og opbevaring 

c. Markedsføring primært via de sociale medier samt mindre tryksager 

d. Indkøb af udstyr 

e. Praktisk support ifm. selve idrætsaktiviteterne herunder kontakt til nye deltagere 

3. Bidrag og/eller håndtering af foreningsdannelse 

a. Indkaldelse til generalforsamling 

b. Skrivning af vedtægter 

c. Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer mm. 

d. Skrivning af referat fra generalforsamling 

e. Support til opstart af nyvalgt bestyrelse 

4. Sparring og/eller håndtering af ansøgning til godkendelse af foreningen hos Frederiksberg 

kommune 
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5. Kontakt til eksterne samarbejdspartnere 

a. Idrætsorganisationer, kommunale enheder og virksomheder 

6. Administrative opgaver 

a. Oprettelse af CVR-nummer 

b. Indkøb og implementering af medlemssystem samt indledende drift af dette 

c. Oprettelse af bankkonto 

7. Økonomihåndtering 

a. Lønudbetaling 

b. Betaling af regninger 

c. Regnskabsføring 

d. Budgetopfølgning 

8. Videreudvikling og forankring 

a. Opfølgning og evaluering 

b. Tilpasse aktiviteter 

c. Evt. opstart af flere aktiviteter 
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