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5. februar 2020 

 

Dato:  Onsdag d. 22. januar 2020   

Tilstede:  Michael Christiansen, Nicolai Sichlau, Michael Andersen, Brian Christensen og Gorm 

Andersen samt Søren Burchall 

Afbud:  Lars Sørensen og Jens Laulund 

 

Dagsorden:  

1. Protokol 

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

foreningsdannelse 

3. Drøftelse af Frederiksberg kommune forslag til Frederiksbergstrategien 2020 

  

4. Opfølgning på implementering af Frederiksberg kommunes beslutning om røgfri 

idrætsanlæg 

5. Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 26. marts 2020 herunder kandidater til valg 

6. Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 

7. Referater  

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

b. Referat fra møde i Økonomiudvalget den 4. november 2019 

c. Referat fra fælles budgetmøde den 11. november 2019 

d. Referat fra møde i Idrætsudvalget den 20. november 2019  

e. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberghallerne den 5. december 2019 

f. Referat fra møde i bestyrelsen den 9. december 2019 

8. Generel orientering fra: 

a. FIU’s Idrætsudvalg v/ Nicolai Sichlau 

b. FIU’s Økonomiudvalg v/ Brian Christensen 

c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

9. Meddelelser bordet rundt 

Referat – møde i FIU’s bestyrelse 
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Ad punkt 1 Protokol 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

Ad punkt 2 Opfølgning på drøftelse af FIU’s tilgang og involvering i opstart af nye idrætstilbud og 

foreningsdannelse 

Bestyrelsen godkendte det opdaterede notat med beskrivelse af rammer for FIU’s tilgang og 

involvering i opstart af nye idrætstilbud og foreningsdannelse. Bestyrelsen bad Søren Burchall sikre 

at notatet offentliggøres på hjemmesiden, så FIU’s tilgang på dette område er tilgængeligt for 

foreningerne m.fl. 

Søren Burchall orienterede til almen information om, at Frb. Dans efter 3 dages åbning for 

indmeldelser havde opnået 38 medlemmer. 

 

Ad punkt 3 Drøftelse af Frederiksberg kommune forslag til Frederiksbergstrategien 2020 

Bestyrelsen havde en generel drøftelse af forslaget til Frederiksbergstrategien, og besluttede at FIU 

indsender høringssvar, som sætter fokus på 3 væsentlige fokusområder 

- Nødvendigheden i etablering af flere idrætsfaciliteter 

o Særlig fokus på mulighederne i udviklingen af hospitalsgrunden med idræts- og 

motionsfaciliteter i både midlertidigt og permanent perspektiv 

- Rammer for motion i byrummet herunder pakker og grønne områder 

- Behovet for at indtænke muligheder for idræt og motion i udviklingen af campusområderne, 

og dermed sætte fokus på idrættens rolle som del af studielivet 

 

Ad punkt 4 Opfølgning på implementering af Frederiksberg kommunes beslutning om røgfri 

idrætsanlæg 

Bestyrelsen drøftede de endelige krav fra Frederiksberg kommune samt FIU’s plan for 

implementering af røgfri idrætsanlæg, og tog disse til efterretning. 

 

Ad punkt 5 Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 26. marts 2020 herunder kandidater til valg  

Bestyrelsen gennemgik oplægget til dagsordenen for repræsentantskabsmødet, og drøftede 

kandidater til de forskellige poster, som skal vælges. 
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Bestyrelsen drøftede samtidig flere gode kandidater til de forskellige hæderspriser, og besluttede de 

velfortjente prismodtagere. 

Ad punkt 6 Behandling af ansøgninger til FIU’s rejselegat 

Bestyrelsen understregede igen, at de i behandlingen af ansøgninger til Rejselegatet har fokus på 

foreningernes ambitionsniveau i planlægningen af ture, så deltagerprisen bliver på et rimeligt 

niveau, som ikke udelukker en større del af børn og unges deltagelse. Derudover er det fortsat 

centralt, at Rejselegatet alene yder støtte til primært børn og unge, som af økonomiske årsager 

ellers ikke vil kunne deltage på foreningernes ture mm. 

I forhold til ansøgningen fra Frederiksberg Sports Stacking Club afviste bestyrelsen ansøgningen, da 

der søges kollektiv støtte, ligesom mesterskabet ikke kræver sportslig kvalifikation. 

Bestyrelsen drøftede ansøgningen fra Frederiksberg Bordtennisklub, og noterede sig, at der søges 

som støtte til 50% af deltagerne på turen, samt at turen er meget ambitiøs med en høj 

deltagerbetaling. Bestyrelsen bad administrationen tage dialog med Frederiksberg Bordtennisklub 

for en mulig genfremsendelse af ansøgningen. 

 

Ad punkt 7 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 

 

f. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

 

Ad punkt 8 Generel orientering 

a. Nicolai Sichlau orienterede kort om 

- IU’s drøftelser og tiltag i forbindelse med beslutningen om omfordeling af banetider 

mellem fodbold og rugby på Nandrupsvej Idrætsanlæg 

- At processen med halfordelingen iværksættes efter den faste køreplan 

b. Brian Christensen havde intet af berette 

c. Søren Burchall orienterede kort om 
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- Henvendelse fra Nordisk Film om mulige tv-optagelser med FC Zulu i foreningstid på 

kunstgræsbanerne 

- Udfordringer med rotter i klubhuset på Nandrupsvej Idrætsanlæg 

- At Folkeoplysningsudvalget har vedtaget et årshjul, der skaber et bedre overblik for 

foreningerne omkring frister for ansøgninger og tilbagemeldinger 

- At FIU’s foreningernes medlemstal udviser en forventet tilbagegang, men renset for 

ventede negative forhold, svarer tallene til en medlemsfremgang på 800 

- Frederiksberg kommune har igangsat proces for lokalplanshøring for området på 

Rolighedsvej, der bl.a. er tiltænkt et nyt større indendørs idrætsanlæg 

- FIU har fra DBU modtaget krav til ændringer af Frb. Idrætspark, såfremt stadion skal 

kunne godkendes til brug for 1. divisions fodbold 

- Den aktuelle høje arbejdsmængde i FIU’s administration.  

- At der igangsættes undersøgelse om mulig ændret indretning af administrationen, så 

pladsen udnyttes bedre til både arbejdspladser og mødelokale 

- Håb om snarlig afklaring af dato for det forestående møde med bestyrelsen om FIU’s 

interne organisation med tilhørende personaleledelse 

 

Ad punkt 9 Meddelelser bordet rundt     

 

Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 

organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

    

 

Referent Søren Burchall 
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