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1. FIU & forfatteren byder indenfor
Præmisser for beretningen
Velkommen til en noget anderledes opbygget formandsberetning. Den beretning, der som sædvanlig
også fungerer som FIU’s officielle virksomhedsberetning.
Jeg har gennem et stykke tid tænkt over, hvordan beretningen kunne fornys, uden at miste kvalitet i
det faktuelle indhold eller i signalværdien. Hvordan opbygning og tilgang kunne gøres anderledes.
Eller måske mere nøjagtigt, hvordan jeg kunne udfordre mine egne vaner i forhold til at skrive
beretningen. Nu bliver forsøget så gjort.
Måske læserne hvert andet år skal møde den kendte, minutiøst beskrivende og grundigt analyserende
beretning, med bl.a. investerings- og anlægshistorikker, som hidtil. Og så hvert andet år den her
udgave, der har lidt bredere penselstrøg, en lettere indflyvning og med færre tal og færre opsamlinger
på de foregående års udsagn. Stadigt beskrivende, men med en mindre detaljeret tilgang til hverdag,
organisation, økonomi og politisk prioritering og samarbejde.
Er der en rød tråd i beretningen, nu hvor den er mere holistisk i sin form? Ja, bestemt. Jeg vil gerne
illustrere hvordan FIU’s interessenter og samarbejdspartnere kan drage (og drager) nytte af FIU’s
faglighed og engagement i idrætten på både kort og lang sigt. Og vice versa, naturligvis.
At jeg så skriver, at tilgangen er lettere, betyder ikke, at svirpene med flodhestepisken er bortcensureret
eller at jeg ikke er irriterende subjektiv i visse af mine betragtninger. Og det er et løfte!
I øvrigt vil mit fokus altid primært ligge på, hvordan FIU specifikt håndterer foreningsdialogen,
facilitetsefterspørgslen samt det kommunale samarbejde. Alt andet vil være naturstridigt. Et par af
nedslagene fra tidligere beretninger vil da også kunne genkendes i denne udgave.
Til gengæld vil jeg her i beretningen både kigge udefra og ind på FIU, og som sædvanligt også
indefra og ud. Måske denne beretning er den helt rigtige til at lære organisationen FIU at kende, hvis
du er helt ny læser. Let og ikke for langhåret og/eller indforstået i begreber og vendinger.
Giver mine forklaringer og argumenter for at ændre i formen overhovedet mening, eller kunne jeg
lige så godt skrive på kinesisk? Læs gerne hele beretningen, døm så selv og lad os tage evalueringen
sammen ved repræsentantskabsmødet.
Hermed velkommen til jer alle, både nye og gamle læsere – og for at ingen skal føle sig hverken
krænket eller diskrimineret i disse tider, så lad mig understrege, at med ordet ”gamle” taler vi
naturligvis anciennitet og ikke alder 😊😊
God læselyst til jer alle. Kommer I undervejs i beretningen i tvivl om fakta omkring FIU’s opbygning,
udvalg, faciliteter eller andet, kan et klik på den nye hjemmeside www.fiu-frederiksberg.dk være en
god ide, alternativt FIU’s Facebookside på www.facebook.com/2000fiu. Og på de bagerste sider i
beretningen kan I finde en fysisk, old school oversigt over FIU’s organisation, med et par ord om de
enkelte elementer, den består af.
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2. Helikopteroverblik & De første Roser
Appetizer/Forret
Skal man foretage en kort sammenskrivning af året 2019, med det store helikopterblik hæftet på
hverdagsbegivenheder af vigtig betydning for FIU og idrætten på Frederiksberg, så kunne det her
være et bud:
”FIU har ansat en ny halinspektør, Theis From Due Unold, i Frederiksberg Idrætspark/Damsøbadet,
alt imens badet er tørt som ydersiden på en kokosnød og renoveringen af svømmebassin og
omgivelser skrider fremad. Vi har også fået ny daglig leder/centerleder, Stefan Rasmussen, i
Kedelhallen. Så stort velkommen til Theis og til Stefan og held og lykke med udfordringerne og
samarbejdet med kollegaerne.
Kommunen fik ny borgmester i april og som afledt konsekvens også ny formand for Kultur- og
Fritidsudvalget. Tillykke til både Simon Aggesen og Nikolaj Bøgh med titlerne, med det nye jobindhold
og med samarbejdet med kollegaerne i begge sider af salen.
Der er blevet bygget, regeret, rodet og larmet overalt i byen. Der er byggerier alle steder, fra
opgravning af vejbaner, over renoveringer og nybyggeri på både kommunalt og privat initiativ, til et
rådhus indpakket i plastik, for blot at nævne nogle få hjørner af en by, hvor entreprenøraktiviteten
har været endog meget høj det seneste år og fremkommeligheden tilsvarende lav, siger både vores
foreninger, deres medlemmer og forældre til de mindste.
FIU ville naturligvis ikke holde sig tilbage, så der er blevet gravet, planeret og anlagt kunstgræsbaner
på Jens Jessens Vej, udskiftet tag på Frederiksberghal 3, mens Damsøbadet er blevet tørlagt, med en
tiltrængt betonrenovering som endemål.
Idrætsligt er seniormotion ”det nye sort”. Et begreb, der dækker en målrettet indsats for at få ikkeaktive +65årige borgere i vores by til at bevæge sig. Begrebet er nærmest eksploderet i både tilbud
og deltagerantal. Der er både patientforeninger, landsorganisationer og private aktører på banen.
Der udbydes alt fra byvandringer og cykelture, over en rask gåtur til Helsingør eller træning til
kommende halvmaratonløb, til egentlige idrætstilbud i FIU-regi, som fx Idræt i Dagtimerne og
Frederiksberg Senior Motion.
I FIU understøtter vi gerne konkrete tiltag, også
seniormotion
–
vores
fastansatte
idrætskonsulenter har faktisk haft et travlt 2019
på den baggrund.”
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Hmm, tænker I måske – ikke meget der er sket i og omkring idrætten i 2019, hvis de ovennævnte
linjer kan dække hele året. Men det kan de da heldigvis heller ikke. Indledningen her var blot en lille
appetitvækker – eller måske sovepille. I så fald siger jeg undskyld på forhånd.
Lad mig hurtigt gå videre med et par andre af de idræts- eller driftsrelaterede opgaver, som vi har
været igennem i løbet af året 2019.

Engangsbudget
Det kommunale budgetforlig er en årlig begivenhed, hvor FIU har en tradition for hvert år at levere
seriøse og gennemarbejdede budgetønsker baseret på den løbende dialog med foreningerne samt
med FIU’s udvalg, hvor rigtigt mange gode ideer fødes. Det gjorde vi naturligvis også i år.
Jeg har for nylig haft et indlæg på min blog, som beskriver årets forhandlingsforløb – eller
fuldstændige mangel på samme. Kort og godt, så forlod vi den slagne vej, med tæt påvirkning af
både forvaltning og politiske beslutningstagere. Det gør vi aldrig igen. Politikere agerer kun på massiv,
målrettet påvirkning, ikke på fraværet af den.
Så slut med at eksperimentere. Vores fremtidige budgetprioriteringer vil stå ulideligt klart for de
kommunale politikere og behovet for at imødekomme idrætten vil være uundgåelig.
Undskyld at vi eksperimenterede, kære foreninger – skylden påtager jeg mig fuldt ud.

Miljønedslag
FIU har gennem mange år haft fokus på både energiforbrug og miljøansvar. Det har vi stadig. Derfor
har vi automatiseret energistyringen på alle de områder det lader sig gøre, både på el, vand og
varme.
Frederiksberghallerne investerede i nye blandingsbatterier, brusepaneler og følere, som en del af
energispareplanen i FIU – pris 162.000 kroner med en anslået tilbagebetalings-horisont på fem år.
Herudover kom der også et nyt CTS-styringsanlæg til, betalt med 51.500 kroner.
I år har vi målrettet skævet til miljøet og derfor
indført kildesortering af affaldet på vores
idrætsanlæg – og det er selvfølgelig også over
for brugerne.
Nu er det slut med at smide papbægre, tomme
dåser
og
bananskræller
i
samme
affaldsbeholder. Ikke en helt nem opgave, at
vænne de daglige brugere og besøgende til at
ræsonnere miljø-ansvarligt, men vi fortsætter
ufortrødent med opgaven.
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Miljødialog
Apropos ræsonnementer. Kunstgræsbaner. Vi bruger en del tid som idrættens lokale organisation, på
at føre dialog med omverdenen omkring idrættens ønsker og behov.
I den sammenhæng er det vel næppe forbigået nogens opmærksomhed, at der i forbindelse med
indvielse af de nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej, har været en del polemik omkring det
gummigranulat-indfyld, der bruges. Altså ikke sort granulat af opskårne bildæk, vel at mærke, selv
om nogen tror det, fordi de er blevet forført af andre debattørers udokumenterede og småhysteriske
påstande.
Og påstande er der mange af. Fx i avisartikler der påstår, at ”35 tons mikroplast spredes hvert år på
Frederiksberg”, hvilket er en direkte fordrejning af de faktuelle kendsgerninger og en ærgerlig måde
at prøve at tækkes sit vælgersegment på, som politiker.
Da vi på Frederiksberg fx ikke fjerner sne mekanisk fra kunstgræsbanerne (og dermed heller ikke
skubber rundt med granulatet i den proces, som beskrevet i rapporten nedenfor), er vi nede i nogle
få hundrede kilo granulat, som årligt skubbes ud fra hver bane, dels af spillerne, dels af naturen. Her
er det vigtigt fremover at forsøge at inddæmme de enkelte kunstgræsbaner med en lille vold, hvor
eventuelt granulat kan opsamles og spillerne kan rense deres strømper og støvler for fastsiddende
granulat.
En god og reel tilgang til denne granulatdiskussion er at bruge viden fra analyser foretaget af
sagkundskaben. Teknologisk institut offentliggjorde sidste år en rapport om emnet. Den kan man
læse
her:
www.sdab.se/media/1366/teknologisk-institut_massebalancer-af-gummigranulat-frakunstgraesbaner_marts-2019.pdf
Som rapporten i øvrigt fint beskriver, så skyldes behovet for at efterfylde granulat på banerne, at
granulatet komprimeres i bunden af kunstgræsstråene ved brug. Så at der fyldes ny granulat ind,
betyder ikke at en lignende mængde er forsvundet. Tak for det og husk derfor, at det er vigtigt at
bruge faktuelt baseret viden i enhver dialog – eller de rette fagmænd, som indgangsvinkel.

Nyt grafisk udtryk/Logo
Over året er der også ændret ”en smule” på FIU’s navn og logo. Som forkortelse i hverdagstalen
hedder FIU stadig FIU. Men i logoet har vi skåret navnet ned til ”Frederiksberg Idræt”. Den visuelle
identitet, med ny font og et par andre småændringer, er nu fuldt implementeret på alt fra ydermure
til brevpapir, så at sige…
Halinspektør Anette Larsen skriver i sin årsberetning: ”Den nye identitet signalerer udvikling, og at
FIU tør gå nye veje. Den signalerer både idræt, sammenhold og bevægelse, samtidig med, at den
også fremstår seriøs, professionel og strømlinet. Et fællesskab som betyder os og vores. Vi skal
kommunikere positivt, vi skal lytte, være imødekommende og åbne overfor nye tiltag, og samtidig
være professionelle, seriøse og have humoren med os.”
Uanset hvordan man tolker streger, cirkler og typografi, er det en god oversættelse Anette giver, af
de værdier FIU forsøger at udstråle og drifte organisationen efter.
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Vores nye logo er alle steder hvor det indholdsmæssigt giver værdi og mening, understøttet af vores
tag-line ”Vi ta’r hånd om idrætten på Frederiksberg”. Tag linen er en vigtig del af FIUs
kommunikation, der i høj grad dokumenterer vores berettigelse som organisation – vores ”hvorfor”.

Forum & Roser
Nå, men ét sted skal helikopter turen jo slutte og det er så her – på taget af Forum. Vi blev nemlig
trætte af, at ingen kunne fortælle noget som helst fornuftigt om Forums fremtidige anvendelse, efter
ejerkredsen var skiftet.
Skæbnen vil så, at Brian Holm (K) fra kommunalbestyrelsen kender én af de nye ejere – og fluks fik
Brian og FIU stablet en udflugt til Forum på benene, sent på året.
Fint møde med de nye administratorer og en aftale om, at vi i løbet af februar og marts ser på
muligheden for at FIU og foreningerne kan være med til at udnytte de potentielle huller der
fremkommer i en forretningsplan, der fokuserer på udstillinger, events og koncerter. Rå
midlertidighed, kan man kalde det. Men arealerne er umiddelbart indbydende og funktionelle til
idrætslig brug.
Slut nu med helikopteren.
Skulle jeg for resten i løbet af beretningen, enten utilsigtet eller uberettiget træde nogen over tæerne,
så skæld mig gerne ud. Føler nogen sig trådt over tæerne, uden at kunne argumentere fornuftigt
imod, så er det nok fortjent at ligtornene er blevet ømme. Uddeler jeg roser undervejs, er det af et
ærligt hjerte og i min optik helt sikkert vel fortjent.
Og lige præcis roserne kan jo indledningsvis deles ud til jer foreninger, ledere og frivillige samt FIU’s
engagerede personale. Jeg har sagt det før og vil gerne sige det igen: Uden alle jer, var FIU ikke den
seriøse, troværdige, vidende og løsningsorienterede organisation den er, og som vi forhåbentlig alle
ønsker, at den fortsat skal være.
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3. Hverdagen & FIU
Administrationen & Opgaverne
FIU’s administration eller ”kontoret” som det hedder i daglig tale, holder til i lidt for små lokaler i
Frederiksberghallerne, egentlig indrettede til maksimalt fem medarbejdere, hvor der nu og da presses
ni sæt arme og ben ind. Hverdagen er hektisk, ingen tvivl om det. Væggene nærmest emmer af sved.
Om det er vores direktør, bogholder, kommunikations & administrationsmedarbejder eller
idrætskonsulenter, så bliver der løbet stærkt. De skal hver især favne bredt og omstillingsparatheden
skal være stor.
Kontoret har over årene løftet flere og flere arbejdsopgaver, og intet tyder på, at den tendens er for
nedadgående. Tværtimod bliver medarbejderne dagligt mødt af nye opgaver og opgavetyper og nye
udfordringer på bestående opgaver.
I FIU tænker alle medarbejderne i foreningsbaner. Det er en slags grund-DNA og en forudsætning
for at være en del af besætningen på skibet. Det er foreningerne, vi skal hjælpe og servicere, hvad
enten det er med klubudvikling, nye depotskabe, juridiske fortolkninger, månedskørsler af
trænerlønninger, kommunale indberetninger, justering af træningstid eller hvad ved jeg.
De forskelligartede opgaver, både i omfang og kompleksitet, kræver forskellige kvaliteter hos de
enkelte medarbejdere. Fx arbejder vi målrettet med aktivitetsoptællinger på vores faciliteter og
efterfølgende med analyse af tallene, så vi hele tiden har en optimal udnyttelse af de haller, vi har alt
for få af. Vi vil fremover også satse på at levere analyser til foreningerne, på baggrund af forskellige
typer af lokalt gennemførte tilfredsheds- og forventningsundersøgelser.
I den mere praktiske ende har foreningerne i løbet af året kunne opleve en ny FIU-hjemmeside, der
nu er optimalt tunet til hverdagens udfordringer og brugernes krav.
Der er blevet lanceret et elektronisk nyhedsbrev, som holder foreningerne tæt opdateret på vigtige
begivenheder og informationer. Det kan man med fordel tilmelde sig her: www.fiufrederiksberg.dk/tilmeld-dig-vores-nyhedsbreve/

En del af hjemmesiden er Formandsbloggen – formandens domæne – et fint
udstillingsvindue for FIU og til at
kommunikere meninger og holdninger
ud, som foreningerne og omverdenen
kan have brug for at kende nu og ikke
senere:
https://fiu-frederiksberg.dk/tilmeld-digvores-nyhedsbreve/
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Men FIU har også lanceret hjemmesiden ”frederiksbergidræt.dk” i købet af 2019 – den giver ganske
enkelt et perfekt overblik over mulighederne for at dyrke idræt på Frederiksberg. Hjemmesiden er en
kortlægning af alle FIU’s medlemsforeninger’s idrætstilbud i kommunen. Jo, jo – vi forsøger altid at
levere den optimale forbrugerservice til alle kommunens borgere. Gør jer selv en tjeneste og tjek
hjemmesiden ud og sørg for at sprede ordet til alle jeres venner og bekendte. Hjemmesiden er absolut
et besøg værd.
Der er også blevet etableret velkomst tavler med relevante basisinformationer, på samtlige
idrætsanlæg samt oversigtskort over anlæggene, så brugerne nemmere kan orientere sig på vores
anlæg…
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Til at frigive ressourcer til de tidligere nævnte opgaver, og til at hjælpe os med meget andet af det
omfattende arbejde, som illustreres blandt andet gennem idrætskonsulenternes mange opgaver,
beskæftiger vi løbende projektansatte medarbejdere, lønnet af bl.a. FIU, Bevæg dig for Livet samt
Virksomhedspraktikken:









F.eks. var Vibeke Nielsen midlertidigt ansat fra årsskiftet og frem til og med juni 2019 med
administrative opgaver, så vores kommunikations & administrationsmedarbejder kunne
fokusere på at få skabt og implementeret FIU’s nye visuelle identitet, FIU’s nye hjemmesider
og implementeringen af det nye bookingsystem.
Teis Nielsen var ansat først i virksomhedspraktik, siden projektansat fra januar-juni, hvor han
bl.a. bidrog til timefordeling, aktivitetsoptællinger og opstart af projekt ”Åben Hal”.
Henrik Løndal er freelance-ansat og har siden efteråret brugt ca. halvanden dag om ugen på
at hjælpe idrætskonsulenterne med at skabe et bedre overblik over kommunale faciliteter og
beskrivelser deraf i bookingportalen.
Mikkel Lynge er projektansat ca. 1 dag om ugen til at starte den nye danseforening, Frb Dans
op.
Jens Højberg er projektansat ca. 1 dag om ugen til at starte den nye forening Sportsklubben
2000 op.
Peter Wolff er aktuelt tilknyttet FIU, først i virksomhedspraktik fra oktober 2019 til januar 2020,
og herefter i projektansættelse frem til udgangen af april 2020. Han kan findes på
idrætskonsulenternes kontor.

Tilknytningen af virksomhedspraktikanter spiller fint sammen med FIU’s ambition om at være en social
ansvarlig arbejdsplads og praktikanterne bidrager både til faglig inspiration og til håndtering af de
løbende opgaver.

Bevæg dig for Livet
De senere år har specielt én ting været et fokusområde for FIU. Bestyrelsen har målrettet prioriteret
ressourcer til at arbejde med FIU’s egne bud på udvikling af både faciliteter, foreninger og nye
aktiviteter på idrætsområdet. Naturligvis med inddragelse af foreningerne og dermed deres mange
ideer og input.
Det er derfor, at vi har fordoblet antallet af idrætskonsulenter fra én til to, og det var én af grundene
til, at vi oprindeligt anbefalede kommunen at gå med i ”Bevæg dig for Livet Frederiksberg” projektet,
konceptuelt skabt og tilbudt til landets kommuner af DIF og DGI.
Her kommer så et par af projekterne, lidt om hvem der har født ideen, hvordan de finansieres i store
træk og hvordan FIU har medvirket:


Projektsamarbejdet har blandt resulteret i udarbejdelse af en oversigt over foreningsaktiviteter
til Bevæg Dig For Livets markedsføring og hjemmeside. F.eks. over motions-/idrætstilbud for
voksne og seniorer samt udarbejdelse af en folder om tilbud i idrætsforeningerne for de 0-6årige.
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I efteråret gennemførte København Karateklub, Frederiksberg Sport Stacking Klub og
Gymnastikforeningen Hermes alle to gange 4-ugers idrætsforløb med TEC elever. Dette gav
så positivt et resultat for eleverne, ikke mindst socialt, at TEC nu har indført faste idrætstimer
på skoleskemaet.
Bevæg dig for Livet er opfinder af tilbuddet. DGI Storkøbenhavn var tovholder. FIU’s rolle var
at kontakte foreningerne og involvere dem. FIU stod også for lidt opfølgning/evaluering
undervejs og idrætskonsulenterne var ude for at opleve aktiviteterne. Løn til DGI konsulent og
foreningernes instruktører blev betalt af Bevæg dig for Livet projektet og skolen.



Vi har arbejdet med at få interessererede grupper af Frederiksberg-borgere til at benytte sig af
de ledige tider i skolernes gymnastiksale, med henblik på at de efter en prøveperiode ansøgte
om at blive godkendte folkeoplysende idrætsforeninger.



Idrætskonsulenterne har vejledt de borgere, der har kontaktet FIU, i hvor de kunne dyrke
motion og dernæst oprettet dem i bookingportalen og booket dem ind på ledige tider.
For at kunne vejlede borgerne har vi været afhængige af det store og flotte stykke arbejde som
Henrik Løndal (freelancer, tidligere idrætskonsulent i FIU) har hjulpet os med at lave, nemlig
at skabe et overblik over alle de kommunale skolefaciliteter, fulgt op med en beskrivelse i
bookingportalen. Herunder har Henrik været med til at FIU har fået endnu tættere kontakt til
skolernes tekniske serviceledere, et potentielt plus for de FIU foreninger der bruger skolesale.
Bevæg dig for Livet og FIU er opfindere af tilbuddet. FIU har stået for de ovennævnte opgaver
og været dem borgerne ringer til. Vi har haft kontakt med 12 forskellige målgrupper af
borgere, hvoraf de 5 har haft/har bookinger i skolegymnastiksale. Ingen af grupperne er
blevet til foreninger endnu.
FIU og idrætskonsulenterne har samtidig lavet en guide til foreningsdannelse, som inkluderer
alt fra at skrive vedtægter, få en NemKonto, over etablering af CVR nummer osv., så vi er klar
til at hjælpe, når nogle af grupperne gerne vil danne forening. Vi forsøger at arbejde tæt
sammen med Kultur- og Fritidsområdet på etableringsdelen.



Nyt tiltag, ”Spring for Livet Dagen” i Kedelhallen blev afholdt den 21. februar. Til denne
idrætsdag for seniorer (primært 60+) deltog ca. 500 borgere i løbet af dagen. Næsten alle
FIU’s foreninger med aktiviteter for seniorer deltog med tilbud om at røre sig, nemlig KSG
Idræt, Hovedstadens Svømmeklub, Idræt i Dagtimerne Frederiksberg, Frederiksberg Senior
Motion, Frederiksberg Bordtennisklub, FIF Petanque og Frederiksberg Sport Stacking Klub.
Tilbuddet udspringer af den tilsvarende ”dag” som DGI afholder i Københavns Kommune.
DGI Storkøbenhavn står for arrangementet. FIU får foreninger til at tilmelde sig, er med på
dagen og med til at evaluere dagen efterfølgende. Bevæg dig for Livet projektet betaler.
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Foreningsdannelse & Nye aktiviteter
Gennem et par år har FIU også målrettet satset på at understøtte nytænkning og udvikling af
foreningsdannelsen. FIU har ageret solo på dette område og er naturligvis kun fødselshjælper, hvis vi
fornemmer en reel efterspørgsel på et idrætsprodukt, som kun en ny forening kan levere - og hvis vi
ikke forinden etablering har fundet fodfæste for den nye aktivitet i en vores bestående foreninger.
Målet er entydigt, med FIU som stifter af en forening, at foreningen skal være selvkørende, med egen
bestyrelse, senest 12 måneder efter opstarten. Kald os en slags idrætslig rugemor.
FIU ansøgte således i løbet af året Bevæg dig for Livet projektet om midler til at kunne starte to nye
foreninger op, på linje med opstarten af Frederiksberg Senior Motion i 2018. Bevillingerne til
foreningerne, Sportsklubben 2000 og FRBdans, fik vi i oktober, og allerede fra november startede de
to deltidsansatte projektledere, Jens Højberg og Mikkel Lynge.


FRBdans: Allerede efter en uge i jobbet havde Mikkel fået sat gang i de første danselektioner
på Skolen på Grundtvigsvej og SFO’en på Duevej. Vi mærkede hurtigt en efterspørgsel efter
meget mere dans på Frederiksberg, så det gik lynende stærkt med at finde en frivillig
bestyrelse, stifte en forening ved en generalforsamling og blive godkendt som folkeoplysende
forening. I uge 3 i 2020 startede de første foreningshold op og efter to uger var der mere end
50 betalende medlemmer.



Sportsklubben 2000: De indledende øvelser til at oprette Sportsklubben 2000 blev ligeledes
foretaget i slutningen af 2019. Sportsklubben er et fleksibelt idrætstilbud, der henvender sig til
personer med en travl hverdag. Træningstider er tilpasset familie og job, og man kan benytte
de forskellige træningstilbud, så meget man vil, når først man er medlem. Aktiviteterne
(crosstraining, yoga, dancefit, motionsboksning, floorball og CrossGymLøb) starter op i uge
8, 2020.

FIU’s tilstedeværelse og vilje til at skabe idrætstilbud for alle, kan findes flere steder i byen og med
tilbud til alle aldersgrupper, både dem med sut og dem med folkepension.
I 2019 har der desuden været fokus på både daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Mange af
tilbuddene er blevet til sammen med Bevæg dig for Livet projektet.
Her følger et par nyskabende projekter, som FIU selv har stået for, krydret med lidt info om projektets
tilblivelse og finansiering samt om FIU’s indsats som opsøgende og koordinerende
samarbejdspartner:


Åben Hal. Hver lørdag formiddag er Hermeshallen åben og meget velbesøgt af familier med
børn i alderen 2-6 år. Falcon Basketball Klub, Gymnastikforeningen ODK og KB Tennis har
været med til at bemande Åben Hal. FIU fik ideen til dette tilbud og er tovholder på projektet.
FIU og Kultur & Fritidsområdet i kommunen deles om udgiften til instruktørløn og udstyr.



”Kom og Prøv uge” i uge 37, hvor de fleste foreninger starter den nye sæson op. Formålet var
at få endnu flere seniorer med i foreningslivet på Frederiksberg. Rigtig mange af FIU’s
foreninger havde lagt åbne træningstilbud op. At der så ikke mødte så mange nye op til disse,
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må tilskrives startvanskeligheder. FIU fandt på ideen her for at vække interesse hos potentielt
nye medlemmer i starten af foreningernes sæson, efter sommerferien.
Tilbuddene blev yderligere markedsført ugen efter til deltagerne på Seniormotionsdagen i
Lindevangsparken. Markedsføringen betalte Bevæg dig for Livet projektet. Ellers ingen
udgifter, udover foreningernes frivillige arbejde.


Institutions- og foreningssamarbejde (Åbent dagtilbud) startede op med et pilotprojekt i 2019,
hvor FIU og flere foreninger var med til at planlægge og gennemføre to forskellige
foreningsforløb i hver af 4 forskellige daginstitutioner. Både foreninger og institutioner har
været ovenud glade for dette nye tiltag. De deltagende foreninger var Falcon Basket, KB
Tennis, Gymnastikforeningen Hermes, Frederiksberg Floorball Club, Frederiksberg Rugby
Klub, FA2000 og Drive Badmintonklub.
”Dagtilbuddet” i Frederiksberg Kommune har som følge af de mange positive
tilbagemeldinger fra både børn, forældre og pædagoger valgt at sætte yderligere fokus på
samarbejdet med idrætsforeningerne, sådan at tilbuddet om at få idrætsforløb for
børnehavebørn nu bliver muligt for samtlige 52 daginstitutioner på Frederiksberg i 2020. FIU
har ligeså fået positive tilbagemeldinger fra alle de foreninger, der har deltaget i 2019, og er
derfor nu i gang med at finde ud af hvor mange, der vil og kan være med i det nye år.

FIU har mange bolde i luften. Nogle gribes af os selv, nogle af samarbejdspartnerne. Her sørgede
Det Kommunale Dagtilbud for at finde et par institutioner til et pilotprojekt. Bevæg dig for Livet
projektet hyrede DGI Storkøbenhavn ind til opgaven og de fik organiseret to forløb med hhv.
Familieidræt og Frb. Rugby. Da dette pilotprojekt senere skulle udvides til flere institutioner, blev DGI’s
rolle overtaget af FIU, som, ikke overraskende, er noget mere priseffektive. Vi hyrede efterfølgende
BørneBasketFonden ind til at stå for al kontakt med institutionerne og få planlagt forløbene.

Logbog
Hen over året er der masser af forskellige begivenheder i vores kommune – nogle af disse deltager
jeg i på FIU’s vegne, andre begivenheder bemærker vi blot og andre igen er med deltagelse af vores
foreninger eller repræsentanter for FIU’s administration eller idrætsanlæg. I min egen ”logbog” har
jeg noteret disse i løbet af året:

Første kvartal





Udvalgsformand Nikolaj Bøgh fejrede 50 års fødselsdag med en reception på Rådhuset
Frederiksberg Fonden har flyttet sit domicil tilbage til kommunen, nu på Rathsacksvej 1, 3.
th., hvor der blev afholdt Housewarming
DM-festen blev afholdt i Rådhussalen, med over 200 prismodtagere, ledere, trænere og
kommunale politikere og ansatte
Kommunen inviterede til dialogmøde om fremtidens Kultur- og Idrætspolitik i KU.BE –
formanden for udvalget var på daværende tidspunkt Simon Aggesen
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Andet kvartal







Frederiksberg fik ny borgmester, så først var der farvel-reception til Jørgen Glenthøj i april
og efterfølgende goddag-reception til Simon Aggesen i maj, begge gange på Rådhuset,
naturligvis
Skulle nogen have glemt det allerede, så var vi til både EU-valg og Folketingsvalg i løbet
af forsommeren
FCK blev danske mestre i fodbold og blev modtaget på Rådhuset med håndtryk og
champagne
Deltagerne I Royal Run og Copenhagen Marathon kunne ses løbende i vores gader
FKIF badminton fik fingre i en ny og spændende træner, nemlig den tidligere VMguldvinder i herredouble, Jonas Rasmussen

Tredje kvartal





Indvielse af de nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej, med taler og is til børnene
Copenhagen Half Marathons løbere bruger den frederiksbergske asfalt
Vi favner også det traditionelle besøg af PostNord/Danmark Rundt cykelrytterne, med
opløb på Frederiksberg Alle
En lige så traditionel begivenhed er Parasport Frederiksbergs årlige Race Running Camp,
i år med 110 deltagere fra 17 nationer – som altid sker tingene i Frederiksberg Idrætspark

Fjerde kvartal






Der tages første spadestik til det kommende plejehjem Ingeborggaarden, hvor
fodboldklubben FB er en del af projektet, med klublokaler og omklædningsrum i stueplan
og med udsigt over banerne på Jens Jessens Vej
Frederiksbergfonden uddelte sine årlige priser til Niels Christian Holmstrøm samt Teater
Riddersalen
Ved Dansk Atletik Forbunds årlige uddeling af Awards, bliver Rene Vincentsen fra FIF
Atletik og Motion hædret som ”Årets Ildsjæl”
Gymnastikforeningen ODK fejrer 90 års fødselsdag med Åbent Hus og opvisning i
Frederiksberghallerne
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4. Foreningerne & FIU
Medlemmer & Nye foreninger
Vi har rigtigt mange medlemmer og derfor naturligt også idrætsudøvere i vores foreninger på
Frederiksberg. Men hvordan har foreningerne og idrætslivet det egentlig i kommunen? Har de
grobund for ekspansion? For optimisme?
Tja, én af strømpilene er jo hvor mange medlemmer, der er kommet til foreningerne i løbet af året,
en anden hvor mange nye initiativer og/eller foreninger, der har set dagens lys.
Nye foreninger. Ja. To styk.
”Ki og Aikido Dojo”, som dyrker? Rigtigt gættet, Aikido. Det er japansk kampkunst eller kampsport,
som oversat betyder noget i retning af ”den harmoniske krafts vej”. Velkommen til FIU, vi glæder os
til at lære jer rigtigt at kende.
”Frederiksberg esportsforening Falcons” er også blevet en del af FIU-familien. I kan selv gætte hvad
medlemmerne i den forening laver. Også et stort velkommen til esporten.
Udmeldte foreninger. Ja. ”FC Hermanos”, fodbold. Vi kunne desværre ikke honorere de krav klubben
stillede om egne baner.
Medlemstallet i FIU’s foreninger faldt faktisk i 2019, ca. 400 medlemmer, iflg. de officielle opgørelser.
Er det så fordi foreningsidrætten er inde i en afmatning, vil den opvakte læser straks spørge nysgerrigt.
Niks, kan skribenten her så lynhurtigt genreplicere – og brug lige et par sekunder på at smage på
dette alt for lidt brugte ord 😊😊
Forklaringen er, at vi desværre måtte lukke Damsøbadet i en længere periode, grundet renovering.
Det har betydet, at Hovedstadens Svømmeklub (HSK) har mistet op mod 800 medlemmer. Ikke
underligt, når ens idræt pludselig ikke udbydes af klubben og sæsonen derfor reelt først starter 12
måneder efter den sidste sluttede. Herudover har der været et kassererskift i FA2000 (fodbold) hvor
man efterfølgende måske har manglet lidt overblik over korrekt indberetning i det kommunale
tilskudssystem. Derfor er FA2000’ medlemstal nok et par hundrede hoveder for lavt indberettet.
Vi er nu officielt 19.128 medlemmer og 53 medlemsforeninger i FIU.
Det reelle medlemstal, korrigeret for lukning af svømmebadet og korrekt indberetning, ville være lige
omkring 20.000 medlemmer. Blot for at fjerne enhver tvivl om, at foreningsidrætten på Frederiksberg
ikke skulle være i topform og på fremmarch og helt i tråd med ambitionen om 5.000 flere
foreningsmedlemmer inden 2022.

Hvorfor medlem af FIU
Tja, som forening vil man ofte have forskellige oplevelser, alt efter i hvilke sammenhænge man har
haft brug for FIU. Indimellem må vi sikkert skuffe jer, enten fordi vi ikke kan løse jeres problem eller
fordi vi ikke kan imødekomme jeres krav.
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Men vores indgang til at hjælpe er altid med de positive og konstruktive briller på. Vi prøver altid at
komme med ideer til løsninger på alle de udfordringer eller ønsker, I byder ind med. Vi hjælper gerne
med administrative opgaver. Vi byder gerne på kaffe og en sludder, hvis I blot trænger til at få vendt
hverdagens op- og nedture i foreningen. I skal gerne kigge ind ad vinduerne og tænke, at FIU er en
sikker havn, uanset hvilket problem eller hvilken god ide I har brug for at få sparring omkring.
FIU sikrer herudover, at der altid er politisk fokus på idrættens behov. Vi forvalter den årlige økonomi
særdeles fornuftigt, med skarpe prioriteringer og velholdte og velfungerende idrætsanlæg til følge, vi
sørger for, at der er en demokratisk repræsentation mulig for alle foreninger på flere niveauer, både
på de enkelte anlæg, i faglige udvalg, i idræts- og økonomiudvalg samt i FIU’s bestyrelse.
Der er langt over hundrede frivillige foreningsmedlemmer tilknyttet disse udvalg, som er de reelle
retningsgivere for FIU’s visioner og udvikling på alle fronter. En af de måder man kan se demokrati
og medindflydelse folde sig ud, helt fra græsrødderne i udvalgene og brugergrupperne, til
klubledelsen på formandsmøderne.
Sammen med foreningerne afprøver FIU gerne nye aktiviteter – her er et par eksempler fra
idrætskonsulenternes store tegne- og fortællebog:


FIF Atletik og Motion: Forældreløb ved Frederiksberghallerne startede op i august måned på
Jens Jessens Vej. De til Jens Jessens Vej tilhørende foreninger fik tilsendt materiale om det nye
tilbud, som var tiltænkt forældre til de eksisterende medlemmer. Desværre blev forældreløb
aldrig en stor succes, så i november måned blev aktiviteten stoppet og de få deltagere fik
mulighed for at blive en del af FIF Atletik og Motions øvrige tilbud.



Frederiksberg Ju-Jutsu Klub: Outdoor træning startede op i maj måned med udgangspunkt
fra Magneten på Bernhard Bangs Allé. Aktiviteten kører stadig og drivkraften er Frederiksberg
Ju-Jutsu Klubs instruktører Kent Hielscher og Chamara Bulathsinhala

Tanker og eksekvering af facilitetsudvikling er også en del af udviklingsstrategien i FIU. Her er et par
eksempler på det arbejde foreningerne og FIU er sammen om:


Udviklings(for)projekt for Nandrupsvej Idrætsanlæg blev gennemført og udarbejdet i samspil
mellem anlæggets brugergruppe og eksterne rådgivere. Projektet skal have en sidste
bearbejdning, inden det i samlet form kan afgives som et egentligt anlægsønske fra FIU,
overfor kommunen.
Projektet omfatter den forestående udskiftning af kunstgræsbanen, en nedrivning af det
bygnings- og brugsmæssigt forældede klubhus og bunkeranlægget i baghaven samt en samlet
idrætsmæssig optimeret udnyttelse af arealerne.



Udviklingsprojekt for faciliteter til atletik i Frb. Idrætspark. Projektet er udført i tæt samspil med
Atletikudvalget og eksterne rådgivere, der arbejder på løsninger for klubfaciliteter, facilitet til
indendørs vintertræning samt generel optimering af indgangsområdet til Tre Falke Skolen,
Frb. Idrætspark og Damsøbadet. Projektet skal have en sidste bearbejdning, inden det i samlet
form kan afgives som et egentligt anlægsønske fra FIU, overfor kommunen.

Så hvorfor FIU – tja, i høj grad derfor. Vi tager nemlig hånd om idrætten på Frederiksberg.
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Idrætskonsulenterne og Idrætsudvalget
Dog glemte jeg helt, at I også har mulighed for at trække på FIU’s professionelle og fagligt kompetente
idrætskonsulenter, som 100% er foreningernes sparrings- og ideudviklingspartnere.
Idrætskonsulenterne har et job hvor ikke to dage er ens, for nu at bruge en forslidt frase.
Henvendelserne er mange fra jer foreninger og tak for det. Det viser nemlig, at vi har et særdeles
engageret, sprudlende og visionært idræts- og foreningsmiljø på Frederiksberg. I er altid mere end
velkomne til at kontakte idrætskonsulenterne, uanset hvilke klubmæssige eller idrætslige ideer eller
udfordringer I støder ind i.
Idrætskonsulenterne er også en god indgangsvinkel, hvis I ønsker at få hjælp til mere principielle
spørgsmål om fordeling eller brug af faciliteter, spørgsmål hvor FIU’s Idrætsudvalg ofte bliver
involveret.
Medlemmerne af Idrætsudvalget (IU) er frivillige. De er foreningsmedlemmer, valgt til IU på FIU’s
årlige repræsentantskabsmøde.
For foreningerne er IU den demokratiske sikkerhed for, at der kan træffes gennemarbejdede og
holdbare beslutninger om tildeling af trænings- og kamptid samt omkring regler for den overordnede
brug af faciliteterne.
De er også garanter for, at disse tildelinger og regler bliver respekteret. Fire til fem medlemmer har
udvalget løbende og de er forpligtet til, objektivt og nøgternt, at repræsentere enhver type idræt, der
måtte være eller komme i FIU.
En del af IU’s hverdagsopgaver varetages og/eller understøttes af idrætskonsulenterne – her er et
hurtigt overblik over mængde og art:











Sekretærfunktion for IU, herunder Halfordeling 2019/2020 (indendørs), Fordeling i
Frederiksberg Idrætspark 2020/2021 (udendørs), Fordeling på skolekunstgræsbaner
2020, kvalificering af foreningernes Facilitetsønskeliste samt administration af FIU’s
Eliteidrætsordning med og for Falkonergården
Ekstra foreningstider i dagtimerne til blandt andet gymnastik, badminton og bordtennis
til flere aktive.
Ugentlig løbende håndtering af oversigter over brug af fodboldbaner
Arbejde med optimering af brug af haller i samarbejde med halinspektører og
centerledere
Arbejde med optimering af brug af skolehaller i samarbejde med foreningerne.
Daglig håndtering af anmodninger på skolefaciliteter i Frederiksberg bookingportal.
Glædeligt at vi nu er der, hvor bookingportalen er 100% styrende for foreningernes
brug af faciliteterne.
Afholdelse af individuelle møder med nye og potentielt nye FIU-foreninger.
Aktivitetsoptællinger – optimering af udnyttelsen af brugen af haller, bane og sale.

Medlemmerne af IU leverer et kæmpe stykke arbejde og tit i samarbejde med et ikke alt for
modtageligt publikum, nemlig foreningerne og dermed idrætsudøverne. For er der noget som alle
foreninger kan blive enige om, er det, at der tildeles for lidt tid til alle. Tak for enigheden om det,
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skulle jeg hilse og sige. Så har IU nemlig løbende ramt nogenlunde plet, når alle foreninger er en
smule utilfredse efter det årlige fordelingsmøde.
Skulle I ellers være i tvivl om det udfordrende opgavemiks der løber ind til FIU’s kontor, så kig
nysgerrigt i de efterfølgende dele af beretningen – fx idrætskonsulenterne, sætter rigtigt mange aftryk
i både FIU’s og jeres hverdag, ude i foreningerne, mens de øvrige medarbejdere har styr på
hjemmebanen.

Sportslige præstationer
Men hvad så med foreningernes sportslige resultater. Er det rent faktisk sådan, efter IU har foretaget
den årlige timefordeling, at der er så lidt tid til rådighed, at foreningslivet ikke længere kan træne og
levere de gode resultater, som både forening, trænere, ledere og udøvere kan spejle sig i?
Niks, for her kommer et bredt udsnit af de fine sportslige resultater, som er opnået af de
frederiksbergske foreninger i 2019:

















Ved VM i Parasport/atletik stillede Danmark med 11 deltagere, heraf 3 fra Parasport
Frederiksberg – en af dem vandt bronze i 100 meter racerunning
CBS har et 7-mands fodbold damehold. De vandt DBU-Københavns pokalfinale
FIF Atletik vandt 11 medaljer ved ungdoms DM.
KB Tennis vandt udendørs hold DM for kvinder
Det danske landshold i kørestolsrugby vandt EM-sølv – halvdelen af spillerne er fra
Parasport Frederiksberg
HSK (Hovedstadens Svømmeklub) vandt junior DM i udspring
HSK blev bedste klub og vandt 25 svømmemedaljer i DM for årgangssvømmere (1215årige)
FA2000 fodbold rykkede op i 2. division
Københavns Kyudojo Seishinkan (japansk bueskydning) havde en deltager med til EM i
Italien, som naturligvis vandt guld
FIF herrehåndbold vendte retur til 1. division
Hos Københavns Karate vandt én udøver (ni somre gammel) 3 guld og 1 sølvmedalje til
DM i stilarten Okinawa Goju Ruy
FAF (Frederiksberg Amatørdanser Forening) vandt 5 medaljer til DM i standarddans
Frederiksberg Sports Stacking vandt 22 medaljer til VM
Frederiksberg Floorball blev U-11 danmarksmestre
FBL (Frederiksberg Bane og Landevej) har Anders Mostgaard som cyklende medlem. Det
er de glade for, Anders vandt nemlig VM i enkeltstart i aldersgruppen 45-49 år
KB Cricket vandt DM for andet år i træk og for tredje år ud af fire

Ovennævnte er et solidt udsnit af 2019 præstationerne – men der er helt sikkert andre, der har vundet
medaljer i løbet af året, i forskellige aldersgrupper og idrætsgrene.
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Har I gode resultater at vise
frem,
til
glæde
og
inspiration for andre, så
send FIU’s administration et
par ord, hvorefter vi gerne
offentliggør resultaterne på
vores hjemmeside.

Hjemmeside & Formandsmøder
På FIU’s hjemmeside kan foreningerne i øvrigt læse de seneste nyheder fra FIU og dermed idrættens
verden. Der kan også læses referater fra de mange udvalg, der sikrer medindflydelsen for FIU’s
foreninger og alle idrætsanlæg under FIU kan findes her, med en beskrivelse af, hvad de enkelte
anlæg kan tilbyde. Man kan se sæsonfordelingen for ens forening, formandens blog kan læses her,
der kan linkes op til Facebook og meget, meget mere – en flot, informativ og velfungerende
hjemmeside.
På hjemmesiden kan man også finde forskellige mødeindkaldelser, fx til formandsmøder. Møder, som
er en vital del af både erfaringsudvekslingen mellem foreningerne, formidlingen fra FIU af nye regler,
idrætsundersøgelser eller kommunale tiltag og ikke mindst fungerer møderne som en del af det
uformelle demokrati, hvor både ønsker og holdninger stemmes af og noteres af FIU.
I løbet af 2019 har I kunne deltage i to formandsmøder, begge på hverdage fra 17.00 til 19.30 og
begge afsluttet med lidt mad og samvær på tværs i netværket.
Det første møde havde et par indlæg fra foreningerne med erfaring med Bevæg dig for Livet projekter,
vi talte den nye bookingportal og der var en ekstern oplægsholder og tale om rekruttering af frivillige
ledere og trænere. FIU-status på både facilitetsplaner og tanker om budget 2020 rundede mødet af.
Det andet møde havde fokus på rammerne for foreningssamarbejder i kommunen, fx med
børnehaver, skoler, flygtninge- og fritidsguider og andre institutioner. Efterfølgende gennemgik vi
mulighederne for at søge finansiering, når nye initiativer skal sættes i søen. Hvordan kommer man
fra ide til virkelighed, hvilke fonde og puljer kan søges, hvordan udformes en ansøgning bedst, alt
med input og hjælp fra FIU’s idrætskonsulenter samt konsulenter fra DGI Storkøbenhavn. Og der var
selvfølgelig tid til at foreningerne kunne tale om specifikke emner med konsulenterne, så der løbende
kan præsenteres nye aktiviteter på idrætsanlæggene.
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5. Idrætsanlæg & Aktiviteter
Brugergrupper & Kommunikation
Som foreningsbruger opleves ens daglige idrætsfacilitet måske relativt endimensionelt – man har,
forståeligt nok, et primært fokus på sin idræt og de umiddelbare muligheder, der gives én for at dyrke
idrætten på stedet.
Men der er selvfølgelig i baggrunden en verden af kommunikation, prioriteringer og beslutninger på
de enkelte anlæg. Den brede skare af medlemmer og dermed hverdagsbrugere er sjældent en del af
beslutningerne. Det er derimod ofte de valgte eller udpegede foreningsrepræsentanter, enten gennem
brugergrupperne på de enkelte anlæg, gennem fagidrætsudvalgene eller fordi de har haft en
pragmatisk dialog med stedets leder.
Lad os lige dvæle ved brugergrupperne. De består af et medlem fra hver forening på det anlæg, som
brugergruppen er nedsat ved. Brugergruppen konstituerer sig selv. Brugergrupperne er på alle anlæg
engagerede og velfungerende og har som opgave, i tæt dialog med anlæggets leder, at sørge for, at
foreningernes ideer, indsigelser, ønsker og behov tilgodeses på bedst mulig vis, herunder bl.a. som
part i det årlige budgetudspil til FIU’s økonomiudvalg. Min fornemmelse er, at brugergrupperne er
lige så velfungerende som de medlemmer foreningerne sætter i dem. Så i bund og grund er det jer
brugergrupper selv, der definerer hvilken grad af indflydelse I ønsker – vær så artig, de herrer og
damer.
Hvad så med den udadvendte kommunikation? Ja, som en del af den gennemsigtighed, der skal
kendetegne FIU, udarbejder lederne på de enkelte anlæg en beretning, der fortæller om årets gang
på anlægget. Beretningerne lægges på FIU’s hjemmeside og kan desuden hentes i fysisk form på
anlægget.
Herudover er der mulighed for at hente information på både FIU’s hjemmeside, under det enkelte
anlæg og på Facebook, ligeledes under de enkelte anlæg. Endelig er der selvfølgelig
hverdagsdialogen, hvor anlæggets personale og foreningerne får klaret de mere trivielle
hverdagsudfordringer – dem, der ikke kræver millioninvesteringer, her og nu.

Anlægsøkonomi
Millioninvesteringerne kan med sindsro overlades til FIU’s Økonomiudvalg at prioritere og afgøre.
Økonomiudvalget (ØU) består af tre foreningsvalgte medlemmer samt et medlem fra FIU’s bestyrelse,
gennem mange år formanden.
Inden millionerne ruller (bare der var en masse af dem, tænker vi alle), sikrer ØU naturligvis, at
hverdagsdriften på den enkelte anlæg er dækket ind, ud fra tallene i de budgetforslag som
halinspektørerne og administrationen årligt udarbejder.
Herefter er mulighed for at lufte de gode ideer og ønsker om investeringer i flere mursten til hallerne
eller i opgradering af faciliteterne/udenoms arealerne. Der kan også være ønsker om indkøb til
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udskiftning eller forøgelse af maskinparken, fx via input fra brugergrupperne til halinspektøren, via
idrætsudvalget eller via medarbejderne på anlægget, alt sammen til økonomiudvalget i sidste ende.
Ønskerne bliver prioriteret ud fra FIU’s langsigtede økonomiske plan og overblik og naturligvis også
ud fra nødvendigheden af investeringen.
Ønskerne samles op over året af FIU’s administration og behandles ved det årlige, formelle møde
mellem FIU’s direktør, ØU, bestyrelsen samt lederne fra de enkelte anlæg.
Et af FIU’s egne anlægsprojekter i 2019 (hvor vi henter finansieringen i egen lomme) var den absolut
nødvendige udskiftning af taget på Frederiksberghal 3.
Hele projektet forløb glædeligt planmæssigt, og der blev fra en start sørger for, at hallen kunne
benyttes under arbejdet. Indtrængende vand i hallen er nu en saga blot, og det for blot et par millioner
– fy for en spunk, siger jeg bare. Altså til prisen.
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Puls & Personale
Langt de fleste ideer og ønsker fra udvalg og foreninger bliver faktisk imødekommet over en årrække.
Dette til gavn for de daglige brugeres aktiviteter, men indimellem også til glæde for nogle af de events
som afholdes af FIU, til styrkelse af vores økonomiske
fundament – hvilket i sidste instans også kommer foreningerne og brugerne til gode.
Når idrættens puls er absolut lavest, afholdes de få, mere kommercielt orienterede aktiviteter, så
idrætten generes mindst muligt. Arrangementerne giver indledningsvis en branding af både FIU og
af byen Frederiksberg. Vi oplever normalt en stor tilskuer og medieopmærksomhed, senest ifm. holdEM i badminton, afholdt i Frederiksberghal 4 (opvisningshallen) fra onsdag til søndag og med otte
deltagende nationer. På samme måde er interessen rigtigt stor for København Håndbold, Mogens
Palles boksestævner samt gymnastikopvisninger fra DGI København og fra Verdensholdet. Nogle af
FIU’s prioriterede driftsmidler er faktisk gået til opgradering af opvisningshallen. Senest har vi på den
konto indkøbt 250 klapstole og kørevogne til 34.000 kroner samt polstret stolperne i hallen ekstra for
45.000 kroner.
Vi tror på, at det er godt for idrætsudøverne og borgerne at få mulighed for at opleve både spænding
og underholdning i professionel idræt og med en mulighed for at spejle sig i præstationerne.
Idrætsanlæggenes personale møder ind hver dag, på skiftende tidspunkter af dagen. De klarer fint,
at konstant være omgivet af brugere, hvor af mange mener sig i stand til at drive hallen bedre end
personalet. Personalet evner også oprydning efter brugerne, som en fast del af dagens og/eller
aftenens arbejde. Og de skovler sne, når det er koldest og skifter rør i lyskilderne, når det er varmest.
Kort sagt, medarbejdertyper, der minder om ens mor i tålmodighed og ens fædrene ophav i forsøget
på generel opdragelse. Dem har vi heldigvis mange af på vores idrætsanlæg og jeg håber, at
brugerne værdsætter deres store indsats i hverdagen.
Samtlige anlæg fortæller i øvrigt i deres årsberetning, at infoskærmene på de enkelte anlæg nu er
oppe at køre, efter intentionerne. Ja, det håber jeg så er rigtigt. De elektroniske infoskærme har
nemlig været på vores anlæg i mange år, uden de har været effektivt udnyttet og altid med en
forklaring om ”at vi er på vej til at lære mere”.
Jeg håber ikke, at der er
nogen der dumper til
eksamen, så at sige, for det
er slut med undskyldninger
for
ikke
at
udnytte
teknologien til gavn for
brugerne.
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Indimellem skifter FIU selvfølgelig ansatte. Årsagerne er mange, lige fra helt almindelig utilfredshed,
over længerevarende sygdom til flytninger langt væk fra nærområdet. Vi har gennem året sagt pænt
farvel til Sanne Flex og Anders i Damsøbadet, Karl i Frederiksberghallerne, Sara i Kedelhallen samt
Agnes i Bülowsvejhallen.
De er erstattet af Theis Unold som ny halinspektør, Christina Ndow i Frederikshallerne, Karina Bak
Jensen i Kedelhallen, ligesom ChenYong Cheng er ansat som ny medarbejder i Damsøbadet fra
1.4.2020.
Om lidt går vi videre med idrætsanlæggene, med lidt smalltalk om anskaffelser til glæde og gavn for
foreningerne og med et par kontante konstateringer.
Men inden da, så lad mig runde af med at huske læserne på, at alt hvad der sker på idrætsanlæggene
i bund og grund er et spejl af den idrætspolitik FIU har vedtaget at føre. Hverdagens idrætspolitik.
Brugernes idrætspolitik. Det lokale anlægs idrætspolitik. En selvstændig idrætspolitik i hvert enkelt
mikrokosmos, tilpasset omgivelser, behov og fornuft, men med vigtige overordnede fællesvilkår.

Idrætsanlæggene
Frederiksberghallerne
Tak for 2019 til Jan Schlüter og hans personale – læs endelig Jans årsberetning, der fint illustrerer
hverdagen og tankerne på anlægget.
De store og meget synlige projekter var dels det nye tag m.v. på hal 3, beskrevet andetsteds i
beretningen samt anlæggelsen af de 6 nye kunstgræsbaner, med skybrudssikringsbassin under
banerne. Banerne blev efter planen taget i brug i august, og får glædeligt gode tilbagemeldinger fra
både fodbold og rugby.
Den sidste del af dette projekt, med etablering af et indløbsbygværk på gartnerarealet, blev afsluttet
før jul, hvorefter Frb. Forsyning her til foråret går i gang med at bygge en pumpestation ved siden af
indløbsbygværket med tilhørende omlægning af kloakledningerne. Gartnerarealet for enden af
kunstgræsbanerne, ud mod Rådmand Steins Alle, vil derfor være optaget det næste 1½ år, inden vi
efterfølgende kan begynde at kigge på mulighederne for at bruge det færdige og dermed ledige areal
til egentlige idrætsmæssige formål.
At Frederiksberg nu er den eneste kommune i landet (og vist også hele Nordeuropa) med udelukkende
kunstgræsbaner, er en indfrielse af en ambition, som vi vel ikke helt havde troet på. Men dette er det
bedste bevis på, at vi skal finde innovative løsninger, hvis vi skal give Frederiksbergborgerne mulighed
for at dyrke idræt, og dermed opfylde ambitionerne i FIU’s idrætsvision og Bevæg dig for Livet
projektet.
Af et ærligt hjerte, tak for den politiske forståelse, da dette projekt oprindelig blev vedtaget!
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Er dette også Nordeuropas største, samlede kunstgræsareal I ser på fotoet? Uanset hvad, så er arealet
meget funktionelt og veludnyttet, med boldspillere i alle aldre og af begge køn.

Oven i kostede det så et
par
tikroner
fra
sparebøssen at sætte skilte
op på hele anlægget, efter
anlæggelse af de nye
baner.
Skilte
med
reviderede banenumre og
et par løftede pegefingre
omkring
rygning,
hundelorte, knallertkørsel
og andre aktiviteter, som
ikke passer til kunstgræs –
og
så
tænker
jeg
efterfølgende
på,
om
hundelort er en aktivitet?
Hmmmm, ja måske for
hunden!
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Kedelhallen
Her er det Anette, der skriver om årets gang – imens passer personalet de fire anlæg, Anette er leder
for.
Det er Bülowsvejhallen, Hermeshallen og Mariendalshallen, udover Kedelhallen. Også her en
velfortjent tak hele vejen rundt.
Vi har i øvrigt, på alle anlæggene, arbejdet med førstehjælp og beredskab gennem 2019 – vi vil
gerne have, at personalet på idrætsanlæggene altid er fuldt opdaterede på området.
Kedelhallen er et meget benyttet anlæg, til både idræts- og kulturelle aktiviteter – ganske som vi og
det daværende Kulturdirektorat aftalte at bygningerne skulle bruges.
Derfor er det det sociale kit, der får Kedelhallens brugere til at holde så meget af stedet, som de rent
faktisk giver udtryk for. Og en broget skare af brugere er det, unge og ældre og med mange
forskellige indgangsvinkler til begrebet idræt.
Var der så nogen gode ideer fra brugere og personale, som vi fik lejlighed til at prioritere i
driftsudgifterne? Ja, blandt indkøb af køkkenovne og volleystænger fandt vi også økonomi til at finde
de helt rigtige måtter til skydekælderen, for en bagatel af 39.000 kroner.

Bülowsvejhallen
Fin, fin hal med tilhørende sal og lokaler – oser af idræt og hårdt prøvede omklædningsrum, men
bliver også benyttet i ekstrem grad, primært af basket sporten. At der findes andre brugere i hallen,
er en gåde for denne sportsgren, som flittigt underholder med, hvor godt det ville gå, hvis de styrede
hallen alene og kun med deres medlemmer. De øvrige brugere er sjovt nok stærkt uenige.
Vi fik prioriteret indkøb af miljødug til opdeling af hallen for 40.000 kroner – om dugen er god for
miljøet eller blot hedder sådan af en helt anden grund, skal jeg lade være usagt.
Og mens leverandøren af den gode dug fik fikset ophænget, kørte vi lige forbi Nyelandsvejens
Skolehal og installerede for 20.000 kroner bordscoringstavler.
Spørg gerne Jens Laulund fra Falcon Basket og FIU’s bestyrelse hvad ordet nøjagtigt dækker af udstyr
…

Mariendalshallen
Der er ikke meget vrøvl med hverken foreningerne eller de enkelte idrætsudøvere i denne meget,
meget funktionelle stålpladehal, der også emmer af godt idrætsmiljø. Hallen indeholder ganske
mange rum til både faciliteter og ophold.
I løbet af året er der investeret i nye stole til ophold/møder og der er brugt penge på nye yogamåtter,
som bruges bl.a. i Spejlsalen.

Hermeshallen
Med al respekt og trods den umiddelbare brugbarhed, så er hallen her et sminket lig, som stærkt
nærmer sig det kritiske øjeblik, hvor kommunen skal sætte den allerede kendte, for 20 millioner kroner
omfattende, renovering i gang.
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Man skylder både de tilfredse brugere fra badminton, basket, fægtning, gymnastik og yoga, blandt
flere andre, at få afstukket kursen for renoveringen af hallerne på Steenwinkelsvej.
Helst, selvfølgelig, at hallerne bliver kommunalt renoveret, i samarbejde med FIU og derefter
fortsætter med at huse idræt og åbne tilbud til kommunens borgere, helt frem til halkomplekset på
Nordens Plads er bygget færdigt – som minimum.
Det gode naboskab krævede i løbet af året en investering på 45.000 kroner til lydisolerede døre for
enden af hal 3, mod andelsforeningen og Rosenørns Alle. Basket sporten larmer nemlig ekstremt
meget, når der er 30 børn der træner samtidig.

Damsøbadet
En lidt anderledes arbejdsplads, herunder renoveringen af svømmehallen og de tilhørende faciliteter.
En renovering af en næsten 80 år gammel svømmehal vil uundgåeligt afdække forhold, som ikke er
kendt på forhånd, og dermed heller ikke er en oprindelig del af en renoveringsentreprise.
Sådanne forhold har desværre medført, at renoveringen af Damsøbadet er forsinket 2½ måned,
udover den million, det bliver dyrere end budgetteret.

FIU har været tæt involveret i projektet – et projekt, der desværre har været præget af et samspilsramt
forhold mellem rådgivere og entreprenør. Ikke første gang vi oplever denne dys-funktionalitet.
Vi har i FIU derfor primært haft fokus på at sikre, at Damsøbadet igen bliver en funktionel svømmehal
for både brugere og medarbejdere.
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Vi er sikre på, at vi gennem vores involvering og økonomiske bidrag til dækning af udgifter uden for
det oprindelige budget, har sikret gode løsninger, som vi glæder os til at aktivere, når Damsøbadet
åbner igen omkring 1. maj 2020.
Også i 2019 har der været koordineret en del udvikling og aktiviteter gennem brugergruppen, som
dækker både Damsøbadet og Frederiksberg Idrætspark.
Dog har det vigtige arbejde i denne gruppe været præget af, at lederen på anlægget valgte at finde
nye græsgange i løbet af sommerferien. Samtidig måtte formanden for brugergruppen trække sig af
personlige årsager på stort set samme tidspunkt.
Det er selvfølgelig FIU’s ambition, at vi i fællesskab får brugergruppens iderigdom til at spire og
hverdag til fungere igen, så den kan blive det naturlige bindeled mellem de foreninger, der er aktive
på anlægget og de ansatte, der skaber rammerne for de mange aktiviteter.
Anlægsøkonomi. Jo, anlægget har investeret i bl.a. to nye gulvvaskemaskiner til lidt over 90.000
kroner. Det er næppe for at gøre rent rundt om bassinet. Måske det er til gavn for næste afsnits
brugere.

Frederiksberg Idrætspark
Atletikbelægningen på stadion trængte efterhånden til en make-over. Projektet udviklede sig så hen
over forsommeren fra en let renovering til en nødvendig fornyelse af topcoatingen samt ny
opstregning.
Sideløbende blev kasteburet udbygget, så det efterlever kravet til at kunne indstilles efter kastevinkler.
Samlet et kærkomment løft af faciliteterne til atletik. FIU bidrog med et større tilskud, som lod sig gøre
ved besparelser som følge af Damsøbadets lukning under renoveringen.
På stadion har både atletik og fodbold levet i et fornuftigt forhold sammen, med en absolut flot samlet
udnyttelse af arealerne.
Vi har i øvrigt fået DBU til at
se på forholdene, hvis vi nu
en dag skulle få et 1.
divisionshold i byen.
Lad mig lige her og nu
konkludere, at det ikke
bliver
i
Frederiksberg
Idrætspark, der bliver spillet
den type fodbold permanent
– dertil er udgifterne til at
ajourføre stadion til en DBUgodkendelse ganske enkelt
urealistisk høje.
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Nandrupsvej
En gammel dame, kan man vel uden overdrivelse kalde anlægget her. Velfungerende på de grønne
baner, en lille oase midt i byen, omgivet af etageejendomme, men knapt så velfungerende, når man
bevæger sig ind i omklædningsrum og opholdsarealer i bygningen, der rummer både fodbold og
rugby i hverdagen.
Tæt på en ”til nedrivning” dom fra de bygningssagkyndige, der har kigget bygningen efter i sømmene.
Derfor arbejder FIU og brugergruppen på anlægget også tæt og målrettet på en endelig
renoveringsplan, som beskrevet andetsteds i beretningen.
Det var så den ultrakorte rundtur på idrætsanlæggene, et hurtigt goddag og et næsten lige så hurtigt
farvel – find det enkelte anlægs årsberetning på FIU’s hjemmeside eller hent en printet udgave efter
aftale med dit anlæg. Beretningerne giver en god ide om facilitetens brug, status her og nu samt
kommende udvikling.
FIU har fortsat ganske markante holdninger i forhold den idrætspolitik, vi mener kommunen skal føre,
for at idrætsforeningerne kan levere kvalitet i medlemstilbuddene og idrætsanlæggene kan leve op til
de krav der bliver efterspurgt af foreningerne – holdninger vi arbejder med kommunalpolitisk, hver
eneste dag.

Nandrupsvej, set fra helikopteren, inden den landede på taget af Forum…
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6. Idrætspolitik & ”Den anden side af bordet”
Lidt om idrætspolitik
FIU’s idrætspolitik har ét entydigt mål, nemlig at tilbyde alle vores foreninger de bedste muligheder
for at drive forening og dyrke idræt, som vi kan etablere. Dette kræver et stadigt internt driftsfokus og
en stadig ekstern dialog og markering af blandt andet facilitetsmæssige behov. Men også, at FIU er
med ved bordet, uanset hvor og i hvilken kontekst, der tales idræt på Frederiksberg. Det sikrer den
faglighed kommunen ikke besidder og det sikrer, at enhver ide og mulig løsning tænkes på brugernes
præmisser.
Som politiker kender man derfor FIU som den irriterende terrier, der sjældent ligger pænt under bordet
og gumler kødben til egen tilfredshed. FIU’s mål har altid været at fastholde idrætten på den politiske
dagsorden, både gennem et troværdigt og loyalt samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget,
kommunalbestyrelsen og enkeltpolitikere, der har et hjerte for idrætten og accepterer dens betydning
for sundhed og sociale relationer.
Fastholdelsen sker altid gennem dialog, ind imellem en skarp én af slagsen, men det kan være
nødvendigt. Der kommer en erfaring med årene, der klart indikerer, at flinkeskolen alene sjældent
giver resultater. Taler vi isoleret set økonomi, er der mange interessenter, der i dag byder ind på
andele af den kommunale pengepung. Derfor er det også her nødvendigt at være præcis i sine ønsker
og direkte i sin dialog.
FIU har ubestridt en mangeårig tradition for den gode dialog, de visionære aftaler og den effektive
udnyttelse og styring af både faciliteter og de økonomiske ressourcer. FIU er ganske enkelt dygtige til
at få mest muligt for pengene, både administrativt og driftsmæssigt – og FIU ved præcis hvor behovet
er størst, både når vi taler faciliteter og samarbejder, fx tilbud under Åben Skole og forskellige
idrætslige institutionssamarbejder.
FIU’s første opgave er naturligvis dialog, krav og ønsker i forhold til at skaffe de bedst mulige faciliteter
og forhold for kommunens foreninger. Hverdagsdialogen er nødvendig og utrolig vigtig, ligesom
deltagelse og levering af materiale til den kommunale budgetproces er essentiel. Underbygget,
velargumenteret og økonomisk kalkuleret materiale for de nødvendige og relevante ønsker, som
idrætten har.
En anden væsentlig opgave for FIU er den nødvendige deltagelse i alle typer kommunale møder, hvor
idrætten i en eller anden sammenhæng er en del af eller kan blive berørt af mødets indhold. Det kan
være dialogmøder med borgerne ved påtænkt nybyggeri, det kan være høringer omkring by- eller
områdeudvikling, orienterende møder om klimamål, FN’s verdensmål, bymæssige områdeløft og
meget andet. Vigtigt for FIU at deltage, holde sig orienteret og kunne melde sine betragtninger ud i
det rette forum.
Et tredje ben er at vejlede eller korrigere de politikere, der ikke kender idrættens sjæl og vilkår, men
alligevel mener sig i stand til at udtale sig eller gerne ville disponere på idrættens vegne. Herudover
løber FIU da også ind i politiske argumenter og postulater, der ikke altid har deres rod i fakta, men
primært ekserceres for at glæde en bestemt vælgergruppe, nemlig politikerens egen. Intet ondt i det,
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blot politikerne også er parat til at blive modsagt på et oplyst grundlag. De få der ikke er, kan vi så
kun trække overbærende på skuldrene af.
FIU kommer derfor ind imellem på overarbejde, både i den brede og/eller smalle politiske dialog og
gennem deltagelsen i det kommunale Folkeoplysningsudvalg (her har idrætten to sæder, FIU’s og én
foreningsrepræsentant), hvor også politiske forslag og/eller afledte effekter af samme bliver vendt.

Lidt om Folkeoplysningsudvalget
Lad os lige dvæle lidt ved Folkeoplysningsudvalget. Udvalget, under stadig mere markant
formandskab af Brian Holm (K), har lige mange politikere og foreningsrepræsentanter (idræt,
spejdere, musik og aftenskoler).
I korte træk beskæftiger udvalget sig, ikke overraskende, med at tolke og overholde
Folkeoplysningslovens bogstav. Udvalget står for godkendelse af nye foreninger af alle hånde, med
størrelsen af lokale- og medlemstilskud, med opfølgning på indberettede medlemstal og regnskaber
og forvaltningens kontrol heraf og med behandling af kommunale og / eller nationale forslag og
vedtagelser, der kan få eller har indvirkning på foreningslivet.
Vores idrætskonsulenter har ”nydt godt af” at udvalget i løbet af året bevilgede penge til FIU – til hvad
og hvorfor kan I læse her:


FIU foreningers samarbejde med særligt SFO’er på Frederiksberg. Puljen på kr. 75.000, som
FIU søgte Folkeoplysningsudvalget i 2018 med henblik på at udbrede et samarbejde mellem
vores foreninger og folkeskolerne på Frederiksberg, er blevet søgt af 8 forskellige FIU
foreninger.



Vores idrætskonsulenter har hjulpet med at formidle kontakter, sparre med foreninger og
deres instruktører og få en øget erfaring med samarbejdet mellem skoler og foreninger, som
vi er sikre på, vil være til gavn for den brede idrætsdeltagelse blandt børn og unge på
Frederiksberg nu og i fremtiden.
FIU spiller nu en central rolle i disse samarbejder, og vi ser en klar fordel i dette, da vi samler
viden og erfaringer fra både foreninger, instruktører og skoler. Vi håber, at vi fremover kan
være med til at skabe et endnu bedre netværk på tværs af foreninger, lærere og pædagoger,
til gavn for børnene.

Byggeprojekter & Gode, gratis råd
Som jeg skrev tidligere i beretningen, har de nuværende 20x40 meter halbrugende foreninger
begrænsede træningsmuligheder. Dermed har de heller ikke mulighed for at tage yderligere
medlemmer ind – nye medlemmer, der faktisk står i kø for at dyrke idræt. Derfor mangler der i ekstrem
grad halkapacitet på Frederiksberg.
Optur, tænker kommunens politikere, når de så planlægger en løsning med byggeri af idrætshaller i
kommunen. Så bli’r FIU glade og medgørlige.
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Derfor er forbavselsen stor, når FIU på den ene side kvitterer for tilvæksten af en idrætshal (når man
mangler, er al tilvækst bestemt velkommen), men på den anden side er alt andet end tilfredse med
både udformning, muligheder for fornuftig indretning og dermed hverdagslogistik samt antallet af de
planlagte kvadratmeter.
En 20x40 meter hal skal have et trægulv/aktivitetsflade på minimum 26x48 meter, så man i
hverdagen kan afvikle træning for idrætterne på tværs af hallen. Der kan nemlig her etableres op til
3 træningsbaner, når hallen er en smule bredere og længere end ”20x40 meter arealet” definerer.
Så når man fra kommunal side, efter masser af benarbejde fra FIU, planlægger at bygge en hal eller
to, ville det være en befrielse, hvis hallerne blev bygget ud fra de reelle behov, der er i idrætten. I
stedet sker det ofte, at et halbyggeri bliver et spørgsmål om rammesætning fra en arkitekt, der meget
lidt ved om praktisk idrætsbyggeri.
Eller endnu værre, at m2 bliver for få og muligheden for at udnytte arealerne dermed bliver forspildt
– ærgerligt når skovlen nu alligevel er i jorden!
Det var så dette afsnits dialogskabende og konstruktive kritik, som både pekuniært, funktionalistisk og
borgertilfredshedsmæssigt sidder lige i skabet. Rådet er endda gratis, kære politikere – det er der
ellers ikke mange ting der er mere.

Rygning
I løbet af året blev man politisk enige om, at alle kommunale matrikler skulle være røgfri fra første
januar 2020 – også matrikler hos samarbejdspartnere, der rummer kommunale aktiviteter.
Hos FIU indførte vi samtidig røgfri arbejdstid for alle ansatte.
FIU nikker gerne ja til det overordnede budskab om røgfri idrætsanlæg og matrikler.
Specielt til beskyttelsen af børn og unge mod røg. Vi skal blot finde de rigtige værktøjer overfor
brugerne. For alene at sætte et skilt op med ”Rygning forbudt” og mene, at samtlige rygere straks
agerer lovlydigt, er decideret naivt. Det kan kun være i det politiske mikrokosmos, at udfordringer kan
løses så let, som nærmest ved et trylleslag.
Sandheden er jo, at Johnny på 55 år, der har spillet veteranfodbold klokken 21.30, måske har en lidt
anden holdning til rygning, specielt når der ingen børn og unge er på anlægget. Og ham kender vi
særdeles godt, fra vores hverdag i virkeligheden.
Så ham tager det lidt længere tid at nå ind til. Men vi skal nok nå ham, i samarbejde med
foreningerne.
Politisk samarbejde er både en kunstart og en dyd, forstås det – samarbejdet med den kommunale
forvaltning noget ganske andet, af mange indlysende årsager.
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7. Embedsmændene & Ditto Damer
K&F-afdelingen & Generelt projektarbejde
Samarbejdet med de ovennævnte damer og herrer styres grundlæggende af driftsoverenskomsten
mellem FIU og Kultur- og Fritidsafdelingen (K&F). Aftalen udløb godt nok ved årsskiftet, men fortsætter
uændret, da den ikke er opsagt. Møde er blevet aftalt til primo februar, for den første snak om
forlængelse af aftalen.
Samarbejdet indebærer i hverdagen blandt andet, at FIU er en del af projekttilblivelse og
projektstyring på alle anlægsarbejder, der lugter af idræt – ganske ofte de projekter vi selv har
kvalificeret og efterfølgende indstillet til kommunal bevilling. Alt om årets anlægsarbejder på
kunstgræsbaner, svømmehal samt atletikstadion er tidligere kommenteret under de enkelte
idrætsanlæg.
Den projekterede Idrætshal på Rolighedsvej, blev hen over foråret kvalificeret, bl.a. med FIU som
deltager. Der er af dette arbejde kommet et anstændigt indendørs idrætsanlæg ud som resultat, med
de begrænsninger, der på forhånd lå på projektet i forhold til de tildelte m2.
Der bliver en 20x40 meter hal, en spejlsal samt en badmintonhal og dette byggeri skal så indgå i
arbejdet med en ny lokalplan.
Finansieringen mangler stadig at blive anvist.
Herudover skal nævnes FIU’s deltagelse i samtalerne og tilrettelæggelse i den praktiske hverdag for
Frederiksberg Boldklub (FB), når deres klubhus nu er revet ned og indtil deres nye faciliteter i
Ingeborggården står færdige. I det forgangne år har vi således været involveret i den praktiske
genhusning af FB i en pavillonbygning, opsat på dele af Frederiksberghallernes p-plads.
Vi har naturligvis også sikret, at de tilstødende kunstgræsbaner kan benyttes i fuldt omfang, selvom
der opstilles byggepladshegn i byggeperioden.

Projektsamarbejder, yderligere eksempler
Sammen med K&F fandt vi for et par år siden et fornuftigt Bookingsystem. Den fulde implementering
af systemet er nu tilendebragt. Det betyder, at FIU og foreningerne i fællesskab udnytter vores
faciliteter endnu bedre end før. Der er kommet et forkromet overblik over de få ledige tider, der
indimellem kan opleves.
FIU har på egen foranledning besluttet at finansiere en udvidet åbningstid på udvalgte hverdage og
weekender, tider efterspurgt af foreningerne til primært kampafvikling. Vi forventer naturligvis, at
kommunen efterfølgende, ved en ny driftsaftale, øger tilskuddet til FIU, tilsvarende de udvidede
åbningstider – alt andet ville faktisk forbavse mig ganske betragteligt.
Kommunale arrangementer, hvor FIU samarbejder og medvirker til afholdelse, er mange og vidt
forskellige, men de har alle rødder med planlægning i K&F-afdelingen.
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Her er nogle eksempler på samarbejde og involvering, igen fra administrationens og
idrætskonsulenternes store repertoire:
FRBDAGE 2019, den 10.-12. maj, hvor der i år var ekstra fokus på at få flere foreninger med til
vejfesten om lørdagen på Peter Bangs Vej. Derfor var det meget glædeligt at både Parasport
Frederiksberg, Frederiksberg Slots Fægteklub, KB og FA2000 fodbold og Frederiksberg ITF TaekwonDo Klub deltog med aktiviteter, så alle fremmødte borgere kunne prøve forskellige idrætter. Herudover
præsenterede Frederiksberg Sport Stacking Klub en gang Speed Stacking på H.C. Ørstedsvej, hvilket
var et tilløbsstykke.
Flere foreninger deltog som ved tidligere år på Familiedagen om søndagen i Lindevangsparken. FIF
Atletik og Motion var med til at arrangere FRB-RUNS, mens Frederiksberg Sport Stacking Klub,
Familieidræt, København Karateklub og København ITF Taekwon-Do havde aktiviteter i parken.
Velkomstmøder (april + november) på Frederiksberg Rådhus for nye borgere i Frederiksberg
Kommune. FIU’s administration står ved FIU’s stand og vejleder nye borgere, der gerne vil dyrke idræt
samt uddeler flyers og andet materiale fra FIU’s foreninger.
Seniormotionsdag i Lindevangsparken blev afholdt den 4. september. FIU og Sundhedscenteret på
Frederiksberg står sammen for arrangementet, der blev afholdt for andet år. Flere FIU foreninger
præsenterede deres flotte medlemstilbud for de ca. 100 fremmødte seniorer, nemlig FIF Petanque,
Frederiksberg Senior Motion, Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg Bordtennisklub og
Frederiksberg Badmintonklub. Sundhedscenteret havde i år en pose penge til projektet – måske vi alle
skal ud og samle tomme flasker i 2020, for at finansiere dagens aktiviteter.
DM-festen på Rådhuset var ganske som vanlig en festlig ramme om et kommunalt, anerkendende
skulderklap til de idrætsudøvere, der havde vundet et officielt DM, EM eller VM, som par, hold eller
individuel udøver og i alle aldre fra +15 år. Officiel fejring, gaver og håndtryk fra borgmesteren, god
mad og underholdning. FIU’s direktør sørgede for, at dem vi fejrede hver især fik et idrætsligt ord
med på vejen.
I alt var der over to hundrede deltagere, både idrætsudøvere, ledere, trænere, politikere, kommunalt
ansatte samt FIU. What’s not to like?
Som en udløber af FIU’s praktiske hverdag, samarbejdsprojekter og engagement på tværs af de
kommunale afdelinger, kan jeg her lægge et par kommentarer til, om nogle af de områder vi arbejder
fast sammen med.

Mere Folkeoplysning & Medlemstilskud 2020
Den administrative del af Folkeoplysningsområdet bor i Kultur- og Fritidsafdelingen. Området har
tydeligt været kapacitetsudfordret i det forgangne år, hvilket flere foreninger oplevede på negativ vis.
FIU har således haft en del henvendelser omkring for sen afregning af bl.a. medlemstilskud og
manglende opfølgning på udestående sager. FIU har påpeget både disse og andre udfordringer på
området. Vi håber, at området kan opdeles ansvarsmæssigt og få tilført flere hænder.
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I år blev der i øvrigt vedtaget et 2020-medlemstilskud til foreningsmedlemmer under 25 år, på 460
kroner. Der bliver uforandret ydet 100% lokaletilskud til de under 25årige og puljen til medlemstilskud
til seniormedlemmer (+65årige, boende i kommunen) blev oprindeligt vedtaget for en toårig periode
2019/2020, så her er heller ingen ændringer, estimeret tilskud pr. medlem på et par hundrede
kroner.

Andre kommunale samarbejdspartnere
FIU og Frederiksberg Gartner og Vejservice (FGV) holder løbende driftsmøder med fokus på faglig
sparring og drøftelser omkring optimering af de opgaver som FGV løser for FIU. Vi er kontraktholder
på opgaverne, som FGV oprindeligt har indgået aftale med K&F-området om at løse.
Via dialog er niveauet og forventningsafstemning i opgaveløsningen glædeligt højnet, men FGV’s
fleksibilitet på driftsopgaverne er fortsat udfordret. Primært grundet de meget låste,
overenskomstmæssige rammer, som personalet arbejder under, men momentvis også grundet helt
forskellige opfattelser af, hvordan opgaverne på området generelt bør håndteres.
Det har heldigvis ikke været vinter i år, så vi er ikke blevet konfronteret med de tilbagevendende
problemer med snerydning af kunstgræsbanerne eller med dybfrosne baner. Ingen tak i øvrigt til den
globale opvarmning.
FIU har de sidste mange år været en del i stue sammen med BBE, drifts- og anlægsafdelingen i Byog Miljøområdet. Vi har været ”flettet ind i hinanden” i mange forskellige kommunale projekter. BBE
(By, Byggeri og Ejendomme) fungerer på større kommunale byggerier som interne konsulenter. Også
idrætsbyggerier.
Vi har tit været uenige i både projektstyring og den så vigtige forventningsafstemning overfor hovedog underentreprenører. Det er vi stadig undervejs i nogle af samarbejdsprojekterne. Vi oplever dog
en mere fokuseret tilgang fra BBE, specielt fra nogle af de yngre, ikke arkitektuddannede, ansatte.
Tak for det. Her tror FIU også fortsat på involvering og dialog, så vi i fællesskab kan finde de bedste
løsninger i de idrætsprojekter, vi sammen er en del af.
Det, at stille fælles berettigede krav over entreprenørerne, specielt undervejs, og holde fast i en given
linje, giver på sigt gode løsninger og ”value for kommunens money”.
Flere samarbejdspartnere. Eller? Jeg erindrer, at Skoleafdelingen for en del tid siden forsynede de
kommunale politikere med en matrisse der viste hvordan ”Åben Skole” skulle eksekveres til glæde for
eleverne, med Forvaltningen i spidsen, så at sige. Senere vedtog kommunens politikere så, at Åben
Skole primært skulle forvaltes decentralt på de enkelte skoler.
Oprindeligt implementerede Frederiksberg Kommune, som én af de første i landet, tre forskellige
idrætstilbud, i samarbejde med det kommunale foreningsliv, idrætsgymnastik, svømning og atletik.
Fra dag ét var der dog blandt lærerne en stærk utilfredshed med, at de blev nødt til at transportere
børnene ud af skolerne, for at møde tilbuddene. Utilfredsheden blev meldt med forskellige
forklaringer om både timetilrettelæggelse, økonomi og logistik, som lærerne tilsyneladende ikke
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evnede at overskue. Men der var i bund og grund en generelt tydelig uvilje imod at udefrakommende
var med til at sætte den bevægelsesmæssige dagsorden. Herudover var modviljen måske også en
slags vedvarende protest mod Skolereformen? Tja, vi kan desværre kun gisne, for vi er aldrig blevet
mødt med dialog af Skoleafdelingen.
Med den målrettede modvilje fra skolelærerne og forvaltningens accept herfor, er det over årene
lykkedes at aflive det meste af det oprindelige samarbejde, som ellers startede visionært og
velstruktureret tilrettelagt for både elever og skoler. Skoleafdelingen har effektivt sørget for, at FIU
aldrig har deltaget i egentlige evalueringsmøder af forløbene, endsige indbudt FIU til en mere formel
gang pingpong omkring muligheder og best practice. Både skoler og forvaltning er ganske meget
lukket om sig selv.
Idrætten og FIU kan derfor i skrivende stund kort konstatere, at begrebet den Åbne Skole desværre
ikke er en virkelighed vi finder på Frederiksberg. I min optik var Åben Skole ideen baseret på
lovgivningsmæssige intentioner, der pålagde skolerne en pligt til at opsøge den verden, der ligger
udenfor skolerne og dermed åbne elevernes øjne for denne omgivende verden og mulighederne i
den, også idrætsligt.
I dag er det nærmest omvendt – verden skal komme til skolerne og tilbuddene skal helst leveres helt
ind på lærerværelset.
Udfordringen med den idrætslige inspiration fra FIU og foreningerne til folkeskolerne er langt primært
et spørgsmål om holdninger og kultur, både i forvaltningen og ude på skolerne – det virker klart som
om ingen af parterne er hverken interesserede eller ambitiøse omkring at samarbejde med
idrætsforeningerne eller i at realisere kravet om 45 minutters daglig bevægelse.
De projekter, der alligevel er blevet realiseret sammen med skolerne, er alene blevet til fordi FIU har
lagt betydelige ressourcer i at agere playmaker på projekterne, altså en både opsøgende og
koordinerende indsats. Gad vide hvad skolernes bevillinger på området bliver brugt til?
De aftryk som alligevel idrætsligt bliver afsat i skolerne, fx via aftaler med BørneBasketFonden, giver
et beviseligt afkast - Skolen på la Cours Vej vandt i 2019 DM i basket for folkeskoler og fritidsklubber.
SkOLympiske Lege, som er den traditionsrige skoleidrætsdag for 750 elever fra de kommunale 6.
klasser, blev afholdt den 20. september.
Som sædvanlig var rammen Frederiksberg Idrætspark og som sædvanlig var dagen faciliteret af FIU
og foreningerne på den idrætslige side. I år leverede følgende foreninger en indsats på dagen, med
etablering og afvikling af aktiviteter og konkurrencer; FIF Atletik og Motion, Frederiksberg Sport
Stacking Klub, Falcon Basket, KB Tennis og FIF Petanque.
Børnene elsker denne dag, hvor de bliver udfordret med anderledes aktiviteter end i skolehverdagen.
Dette burde give både forvaltning, skoleledere og lærere grund til refleksion.
Lad derfor begge de sidste eksempler være til inspiration for de visionære idrætslærere, som
forhåbentlig vil gå forrest og få folkeskolen i kommunen og dens lærere ud af kokonen, i respekt for
eleverne.
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Det er nemlig kun eleverne og ikke hverken kommunalt ansatte embedsmænd, lærere eller
skoleledere, det her drejer sig om. Gi’ dog eleverne muligheder for at lære en bred vifte af idrætstilbud
at kende
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8.Post Scriptum
Tak – også for tålmodigheden
Nu klinger beretningen her så langsomt af. Som sædvanligt er det tid til at takke alle der kan og bør
takkes. Hvad enten I har andel i driften af FIU’s hverdag, jeres foreningers hverdag eller i et af de
mange udvalg, der skal sikre, at alle ideer, ønsker og holdninger kan komme frit til udtryk.
Som sædvanlig kan der i en afslutning også leveres lid vid og lidt bid, hvis nogen skulle have gjort sig
fortjent til sådan en leverance – og det er der altid.
En stor og velment tak til:
-alle jer frivillige, der både er med til at drive forening, men også finder overskud til at være med i
maskinrummet hos FIU. Jeg tror på, at I er med, fordi I ved at det gør en forskel, når beslutninger og
løsninger kommer fra idrætten selv og ikke fra et rådhus, langt væk fra foreningshverdagen.
-til bestyrelsen i FIU. Vi er dejligt forskellige og sammen bruger vi forskellighederne til at udstikke
retningen mod de resultater vi løbende opnår. Vi får på alle måder det bedste ud af hinanden.
-FIU’s personale på kontoret, ingen nævnt, ingen glemt. Uanset timeantal eller arbejdsopgaver, er I
det klister der binder organisationen sammen. Jeg kender jer, arbejder sammen med jer i forskellige
sammenhænge, ved hvilken indsats I yder (måske bedre end I tror), og ved, at I hver især er vigtige
deltagere i organisationens opgaveløsninger og udviklingsideer.
-dem der tidligere var med. Derfor en stor tak til Sanne Flex for hendes mangeårige indsats for FIU
og en tak til alle jer andre, der ikke længere er en del af organisationen. Jeg håber, at I har fundet
gode arbejdsgivere de nye steder, I er landet.
-en stor del af det politiske landskab i kommunen. Vi møder jo hinanden i de helt formelle fora, fx
når jeg triller forbi kommunalbestyrelsens møder for at lytte til idrætsrelaterede forslag. Vi holder
officielle møder med udvalgsformanden, med formanden for Folkeoplysningsudvalget og med
borgmesteren. Men vi mødes også til uformelle samtaler i forskellige anledninger, med både liste A,
C, F og Å medlemmer fra kommunalbestyrelsen og udveksler meninger, lytter til argumenter og baner
vejen for de brede og gode løsninger. Tak til jer alle sammen for jeres tid, tak for jeres interesse og
jeres seriøsitet, jer der faktisk mener noget om idrættens betydning for det gode liv. Vi har rigtigt
mange fælles interesser.
-de mange øvrige samarbejder, som udgår fra FIU i årets løb. Håndværkere vi trækker på med kort
varsel i hverdagen, ingeniører, arkitekter og andre fagfolk, der hjælper med kvalificering af nogle af
vores projekter, specialister hos DIF eller DGI, Frederiksbergfonden og mange, mange andre.
Tak fordi jeg må være en del af bestyrelsen for Kursustrappen og beskæftige mig med noget helt
anden end idrætten, men også her med lærere, ledelse og en bestyrelse, der i den grad er dygtige
og dedikerede i alt hvad de laver – jeg lærer kontinuerligt af jer alle sammen. Fagligt, koncentreret
om arbejdsmarkedsloven og mekanismerne for udsatte unge i den kontekst og menneskeligt, fordi I
hver især har stor medmenneskelighed og forståelse i jeres tilgang til skolens elever og de tilbud vi
skal kunne give dem på Kursustrappen.
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Tak fordi jeg må være en del af bestyrelsen for Ungdomsskolen, ovenikøbet som formand. Her er jeg
gennem årene blevet indført i endnu en anderledes verden. Her leveres uddannelses- og
oplevelsestilbud til både stærke og svage unge, i indbydende og inkluderende rammer som en
selvfølgelighed, fra en top engageret ledelse og lærerstab. Inspirerende at være i de kreative rammer
som Ungdomsskolen tilbyder alle kursister og stimulerende at opleve engagementet og entusiasmen
på ”begge sider af skranken”. Det her er et kommunalt tilbud som kommunens politikere kan være
rigtigt stolte af.

Vid og bid
Jo, lad mig da på falderebet filosofere en lille, bitte smule. Ganske subjektiv filosofi, men naturligvis
ikke polemisk, for den fest sluttede jo et par afsnit højere oppe, lovede jeg, under ”nødvendigheden
af ikke at tænke kommende faciliteter for små”.
Der er blevet placeret nogle ”tørrestativer” på Kilen, ved nedgangen til Fasanvejens Metrostation.
Stativerne er besluttet, bestilt og finansieret af, ja hvem ved jeg.
CBS Sport holdt tale da stativerne blev indviet. Med fare for at træde CBS Sport over tæerne tror jeg,
at de uforvarende er blevet spændt for en vogn, hvor de nu har kvalificeret, at institutionen CBS nu er
leverandør af idrætsfaciliteter til både studerende og tilfældigt forbipasserende motionister.
Jeg har i øvrigt, på 30 dag, passeret tørrestativerne 11 gange på forskellige tidspunkter af dagen.
Jeg har set nøjagtigt seks brugere. Jeg håber virkelig, at det er mine iagttagelser, der bekræfter
undtagelsen.
Måske nu CBS Sport også skal kvalificere det hjørne kunstgræs, som man er ved at etablere modsat
tørrestativerne.
Et hjørne, som institutionen CBS sikkert vil kalde en fodboldbane og som vi andre vil kalde et sted
hvor fredagsbaren kan udvikle sig til boldspil for feststemte studerende. Ikke noget mindeværdigt
bidrag til byens faciliteter – men det er nok også tænkt benyttet noget mere eksklusivt.
Jeg prøver egentlig blot at forstå, hvorfor vores ellers velfungerende kommune og kompetente
politikere ikke har lænet sig tungt op ad rektor og forklaret ganske tydeligt, at en skole med 25.000
daglige studerende skal bidrage med egne idrætsfaciliteter af betydeligt omfang til den samlede
kommunale kapacitet.
Kommunens øvrige idrætsforeninger forstår nemlig ikke den politiske accept af, at vores i forvejen
knappe facilitetspark også skal rumme studerende, som i dagligt antal svarer til 25% af
indbyggerantallet i kommunen. CBS har gennem årene kunne bygge og bygge, uden krav om tilførsel
af idrætsfaciliteter.
Hvorfor mon, tænker jeg jævnligt?
Nå, men det er vel på tide at lægge an til landing igen, for at blive i helikoptersproget. Jeg prøver i
øvrigt altid at huske disse ord, når jeg ser på FIU og idrætslandskabet på Frederiksberg: ”Husk at
frivillighed lever af lyst og dør af pligt”. En sætning, der burde reflekteres over af både akademiske
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analytikere og/eller politikere, når idrætten gang på gang udses til at være det afgørende instrument
i løsningen af landets sociale og kulturelle udfordringer. Idrætten vil gerne samarbejde om mangt og
meget, men altid i respekt for den frivillighed der driver foreningerne i hverdagen.
Lad mig gerne slutte af med at konstatere, at FIU har det godt, med en åben tilgang til kommunikation
og dialog med foreningerne, med en særdeles årvågen økonomistyring og med en veldefineret
tilgang til både de kommende store halbyggerier såvel som de lidt mindre projekter på de bestående
anlæg, naturligvis i et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommunens politikere og forvaltning.
FIU’s foreninger er mange, generelt relativt store og alle veldrevne og aldrig bange for at bidrage
med ideer og ønsker til udvikling af byens idrætsliv.
Tak til jer alle – det er en fornøjelse at arbejde som idrætsrepræsentant overfor kommunen i et miljø
som FIU’s, fordi I alle inspirerer og dermed er med til at holde gang i ideudvikling og dialog.
Og til sidst. Tak for tålmodigheden, mens I læste beretningen.

Frederiksberg, den 28. februar 2019
Michael Christiansen
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9. Modtagere af FIU-priser
FIU’s Jubilæumspris
1973
1974
1975
1976
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Emil Sørensen
Svend Meiner Jensen
Anders Hansen
Erland Hansen
Ib Jørgensen
Jørgen Aage Simonsen
Finn Pedersen
Erik Tvernø
Peter Jørgensen
Werner Rasmussen
Claus Madsen
Emil Sørensen
Søren Korbo
Peter Lohse
Rene Vincentsen
Ole Hummelshøj
Ernst Jensen
Per Myhrmann
Bjarne R. Jensen
Erik Andersen
Sten Olsen
Bjarne Nielsen
Tage Selchau
Sven Hjort Jensen
Jan Feilbo
Dan Bendix
Benny Jacobsen
Ralf Lindahl
Jørgen Mortensen
Birgitte Feilbo
Glaidis Olsen
Arno Olsen
Keld Jørgensen
Preben Dreizig Schmidt
Helge Mortensen
Bjarne Langkilde
Jørgen Holmen
Mansoor Siddiqi
Birgit Andersen
Anni Ahlfeldt IID,

FB, Frederiksberg Boldklub
Boldklubben Dalgas
FB
Dalgas
Ydun Håndbold
FIF, Frederiksberg Idræts Forening
FIF
Ydun
FKIF, Frederiksberg Kammeraternes Idrætsforening
FKIF
Ydun
FB
Gymnastikforeningen Hermes
TV 55 Volley
FIF
KB, Kjøbenhavns Boldklub
Falcon Basket
TV 55
FIF
Frederiksberg Rugby Klub, FRK
Falcon
Ydun
KSG, Købmandsskolens Gymnastikforening
FIF
FKIF
DBK, Drive Badminton Klub
FB
FKK, Frederiksberg Karate Klub
FB
FKIF
FKIF
FKIF
KB
FB
Ydun
FIF
KB
FHI, Frederiksberg Handicap Idræt
FRK, Frederiksberg Rugby Klub
Idræt i Dagtimerne
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2011
2012
2013
2014
2015
2015
2016
2017
2018
2019
2019

Carl Christian Lindgren
Viggo Brøndegaard
Lisbeth Hansen
Bodil Allesen-Holm
Jan Busk
Sørgen Larsen
Jan Kristoffersen
Henrik Tangø-Brandt
Christian Vinter
Pia Poulsen
Lone Porsbo

FA2000, Frederiksberg Alliancen 2000
ODK, Ollerup Delingsførere København
Frederiksberg Ju-Jutsu
VLI Volley, Veterinær & Landbohøjskolens IF
FA2000
FHBK, Frederiksberg Hospitals Badminton Klub
FBTK, Frederiksberg Bordtennis Klub
Frederiksberg Bueskydning
Falcon
Frederiksberg Slots Fægteklub
Frederiksberg Slots Fægteklub

FIU’s Ærestegn
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1979
1980
1980
1982
1983
1985
1987
1987
1994
1995
1996
1998
1998
2000
2001
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2013

H.A. Petersen
Clara Munck
Svend Aage Henriksen
Emil Sørensen
Alex Sørensen
Kjeld Hansen FB
Jørgen Aage Simonsen
Erik Tvernø
Svend Meiner Jensen
Eigil Andersen
Per B. Johansen
Finn Petersen FIF
Peter Jørgensen
Kent Hilmar
Arne Frits Jensen
Benny Jacobsen
Poul Als
Preben Kristensen
Arne Vangdrup
Michael Christiansen
Ole P. Olsen
Ole Hummelshøj
Mogens Olsen
Bjarne Nielsen
Lars Juul
Michael Andersen
Jørgen Andersen
Keld Jørgensen
Rene Vincentsen
Dan Bendix

FDF
FB
FB
FIF
Ydun
Dalgas
Ydun
Kommunalbestyrelsen
FKIF
Dalgas
Dalgas
FB
FIF
FIF
Skt. Jørgen Volley
FKIF
Kommunalbestyrelsen
KB
Frederiksberg Hallerne
Ydun
FIF
FKIF
FB
KB
FIF
DBK
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2015
2015
2017
2018
2019

Erik Andersen
Birgit Andersen
Morten Jung
Bodil Allesen-Holm
Allan Nyhuus HSK,

FRK
FRK
Kommunalbestyrelsen
VLI
Hovedstadens Svømme Klub

FIU’s Æresmedlemmer
1973
1981
1988
1990
1998
2002
2009
2016

H.A. Petersen
Emil Sørensen
Jørgen Aage Simonsen
Per B. Johansen
Arne Vangdrup
Ole P. Olsen
Benny Jacobsen
Michael Christiansen
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10. Medlemsstatistikker & FIU’s organisation
Medlemsopgørelse pr. 1. oktober 2019
Foreningens navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Ashihara Karate Frederiksberg
BK Ydun Håndbold
CBS Sport
Drive Badmintonklub (DBK)
FA 2000
Falcon Basket
Familieidræt Frederiksberg
FC Frederiksberg
FC Hermanos (Udmeldt)
Frederiksberg Hospitals Badminton Klub (FHBK)
FIF Atletik og Motion
FIF Håndbold
FIF Petanque
Frederiksberg Kammeraternes Idrætsforening
Frederiksberg Aikido Klub
Frederiksberg Amatørdanser Forening (FAF)
Frederiksberg Badminton Klub (FBK)
Frederiksberg Bane- og Landevejsklub (FBL)
Frederiksberg Beach Volley Klub (FBVK)
Frederiksberg Boldklub (FB)
Frederiksberg Bordtennis Klub (FBTK)
Frederiksberg Bueskydning
Frederiksberg esportsforening Falcons (FeF)
Frederiksberg Floorball Club
Frederiksberg Ju-Jutsu klub
Frederiksberg Karate Klub Viking
Frederiksberg Karateskole Shinkyokushin
Frederiksberg Rugby Klub (FRK)
Frederiksberg Senior Motion
Frederiksberg Skyttelaug
Frederiksberg Slots Fægteklub (FSF)
Frederiksberg Sport Stacking Klub (FSSK)
Frederiksberg Sportsskytter
Frederiksberg Volley
Gymnastikforeningen Hermes
Gymnastikforeningen ODK
Hovedstadens Svømmeklub (HSK)
Idræt i dagtimerne Frederiksberg
Idrætsforeningen T.I.
Jokokan Frederiksberg Karate Skole
Ki og Aikido Dojo
Kita Matsu Ryu
Kjøbenhavns Boldklub (KB)
KSG Idræt
København ITF Taekwon-Do Klub
Københavns Karateklub
København Kyudojo Seishinkan
Mujin-kai Shotokan karate-do
Pan Idræt Frederiksberg
Parasport Frederiksberg
SAGA
Skyttelauget Krudtuglen
Sportskollektivet
VLI
I alt medlemmer i 2019

I alt 2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

u/25 år

o/25 år

I alt 2019

I alt 2018

I alt 2017

96
380
122
196
1.073
719
34

34
82
444
245
347
172
31
21

130
462
566
441
1420
891
65
21

155
301
676
339
1.728
870

38
230
88
128
186
32
81
364
96
112
407
53
38
3
16
69
14
11
101
133
45
14
12
26
130
20
223
313
299
38
33
18
21
1.913
158
19
133
36
23
455
49
45
150
182
298
8.229

38
505
621
128
320
32
81
547
101
134
1737
148
67
25
62
171
14
26
174
133
45
49
29
26
220
561
876
1556
299
38
33
29
26
4156
191
79
308
42
36
472
167
102
156
182
390
19.128

137
353
616
379
1765
892
25
20
13
38
508
639
132
322
39
88
479
90
153
1681
129
60
45
155
19
35
189
48
46
36
30
33
216
539
822
2416
294
36
35

47
135
18
45
182
38
40
23
30
201
435
1.049
1.892
230
45
34

13
3980
186
80
294
31
29
427
83
148
144
171
390
19.528

10
3.936
250
81
322
29
30
292
112
149
139
145
406
18.438

275
533
134

183
5
22
1.330
95
29
22
46
102
15
73

35
17
0
90
541
653
1.243

11
5
2.243
33
60
175
6
13
17
118
57
6
92
10.899

u. 25år
o. 25 år
11467
8061
10856
7582
10190
7144
9452
6784
9579
6480
9580
6697
9542
6774
9211
6657
8760
6804
8701
6856
7991
6939
7126
6757
7455
6459
7159
6441

21
34
38
372
643
134
318
35
128
469
120
109
1.446
85
72

I alt
19528
18438
17334
16236
16059
16277
16316
15868
15564
15557
14930
13883
13914
13600

Antal medlemmer pr. idrætsgren 2019
Idrætsgren

årstal

Under
25 år

25 år og
derover

I alt
2019

Atletik

2019
2018

393
308

279
283

672

Badminton

2019
2018

537
485

1.085
949

1.622

Basketball

2019
2018

758
773

305
285

1.063

Cricket

2019
2018

34
25

28
22

62

Fodbold

2019
2018

3.957
4.132

1.348
1.471

5.305

Gymnastik

2019
2018

1.285
1.191

585
432

1.870

Håndbold

2019
2018

953
908

294
298

1.247

Kampsport

2019
2018

483
515

436
356

919

Petanque

2019
2018

0
0

128
132

128

Rugby

2019
2018

77
97

132
116

209

Skydning

2019
2018

6
7

195
216

201

Svømning

2019
2018

1.264
1.913

447
666

1.711

Tennis

2019
2018

749
744

1.585
1.497

2.334

Volleyball

2019
2018

104
91

273
219

377

Dans

2019
2018

14
79

224
154

238

Øvrige idræt*

2019
2018

285
199

885
965

1.170

10.899

8.229

19.128

Ialt

* Landevejscykling,
Bordtennis, Beach
Volley, Bueskydning,
Floorball, Fægtning,
Dodgeball,
Sportskollektivet, Idræt
i Dagtimerne,
Sportsstacking, Senior
Motion

I alt
2018

I alt
2017

591

484

1.434

1.388

1.058

1.013

47

49

5.603

5.347

1.623

1.998

1.206

1.071

871

894

132

134

213

222

223

207

2.579

2.029

2.241

2.242

310

312

233

226

1.164

905

19.528

18.521

Medlemsopgørelse - foreninger pr. idrætsgren pr. 1. oktober 2019
Foreninger
pr. idrætsgren

medlemmer
under 25 år

medlemmer
over 25 år

I alt
2019

I alt
2018

I alt
2017

FIF Atletik og Motion
Parasport Frederiksberg

275
118

230
49

505
167

508
83

327
112

I alt

393

279

672

591

484

CBS Sport
DBK
FBK
FHBK
FKIF
Pan Idræt Frederiksberg
VLI
Idræt i dagtimerne Frederiksberg

17
196
183
0
134
3
4
0

52
245
364
38
186
102
18
80

69
441
547
38
320
105
22
80

72
339
469
38
318
84
17
84

72
339
469
38
318
84
17
84

I alt

537

1.085

1.622

1.435

1.388

CBS Sport
Falcon Basket
VLI

22
719
17

106
172
27

128
891
44

126
892
40

119
870
40

I alt

758

305

1.063

1.058

1.029

KB

34

28

62

47

49

I alt

34

28

62

47

49

FAF
Pan Idræt Frederiksberg
VLI

0
4
10

81
95
48

81
99
58

88
89
56

I alt

14

224

238

233

CBS Sport
FA 2000
FB
FC Frederiksberg
KB
VLI

47
1.073
1.330
0
1.465
42

128
347
407
21
344
101

175
1.420
1.737
21
1.809
143

215
1.765
1.681
20
1.761
148

262
1.728
1.446
21
1.706
150

I alt

3.957

1.348

5.305

5.603

5.347

Atletik

Badminton

Basketball

Cricket

Dans

Fodbold

Medlemsopgørelse - foreninger pr. idrætsgren pr. 1. oktober 2019
Foreninger
pr. idrætsgren

medlemmer
under 25 år

medlemmer
over 25 år

I alt
2019

I alt
2018

I alt
2017

541
653
0
0
0
57
34

20
223
171
38
57
45
31

561
876
171
38
57
102
65

539
822
0
36
53
148
25

435
1.049
70
45
250
149

1.285

585

1.870

1.623

1.998

CBS Sport
FIF Håndbold
KSG Idræt
VLI
BK Ydun

14
533
16
10
380

50
88
44
30
82

64
621
98
40
462

69
639
98
46
353

70
643
0
57
301

I alt

953

294

1.247

1.206

1.071

Ashihara Karate Frederiksberg
Frederiksberg Aikido Klub
Frederiksberg Ju-Jutsu Klub
Frederiksberg Karate Klub Viking
Frederiksberg Karateskole Shinkyokushin
Jokokan Frederiksberg Karateskole
Ki og Aikido Dojo
Kita Matsu Ryu
København ITF Taekwon-Do Klub
København Karateklub
København Kyudojo Seishinkan
Mujin-kai Shotokan karate-do

96
0
102
0
15
0
11
5
60
175
6
13

34
32
69
14
11
26
18
21
19
133
36
23

130
32
171
14
26
26
29
26
79
308
42
36

137
39
155
19
35
35

155
35
135
18
45
34

17
80
294
31
29

10
81
322
29
30

I alt

483

436

919

871

894

FIF Petanque

0

128

128

132

134

I alt

0

128

128

132

134

CBS Sport
Frederiksberg Rugby Klub

4
73

31
101

35
174

24
189

40
182

I alt

77

132

209

213

222

Gymnastik
Gymnastikforeningen Hermes
Gymnastikforeningen ODK
Idræt i dagtimerne Frederiksberg
Idrætsforeningen T.I.
KSG Idræt
SAGA
Familieidræt Frederiksberg
I alt
Håndbold

Kampsport

Petanque

Rugby

Medlemsopgørelse - foreninger pr. idrætsgren pr. 1. oktober 2019
Foreninger
pr. idrætsgren

medlemmer
under 25 år

medlemmer
over 25 år

I alt
2019

I alt
2018

I alt
2017

Frederiksberg Skyttelaug
Frederiksberg Sportsskytter
Skyttelauget Krudtuglen

0
0
6

45
33
150

45
33
156

46
33
144

38
30
139

I alt

6

228

234

223

207

Hovedstadens Svømmeklub
KSG Idræt
Pan Idræt Frederiksberg

1.243
17
4

313
20
114

1.556
37
118

2.416
34
129

1.892
0
137

I alt

1.264

447

1.711

2.579

2.029

CBS Sport
KB
Idræt i dagtimerne

5
744
0

35
1.541
9

40
2.285
9

2.177
0

0
2.181
9

I alt

749

1.585

2.334

2.241

2.242

5
90
0
9

32
130
37
74

37
220
0
83

13
216
0
81

0

104

273

377

310

312

Øvrige

285

852

1.137

905

905

I alt

285

852

1.137

1.164

905

10.899

8.229

19.128

19.528

18.521

Skydning

Svømning

Tennis

Volleyball
CBS Sport
Frederiksberg Volley
KSG Idræt
VLI
I alt

0

Øvrige foreninger
Frederiksberg Beachvolleyklub,
Frederiksberg Bane- og Landevejsklub
Idræt i dagtimerne Frederiksberg, VLI
CBS Sport, Pan Idræt Frederiksberg
Frederiksberg Bordtennisklub
Frederiksberg Slots Fægteklub
Frederiksberg Bueskydning
Frederiksberg Floorball Club
Sportskollektivet
Frederiksberg Sport Stacking Klub
Frederiksberg Senior Motion

Idrætsudøvere
I alt

FIU Organisationsdiagram

Skematisk oversigt over
FIU’s elementer:

Repræsentantskabet

Bestyrelsen

Idrætsudvalget (IU)

FIU’s Direktør

Fagidrætsudvalg (FAU)

Økonomiudvalget (ØU)

FIU Administration (5
fastansatte)

Halinspektør
Frederiksberghallerne

Halinspektør Frb. Idrætspark,
Damsøbadet, Nandrupsvej

Halinspektør Mariendalshallen,
Kedelhallen, Bülowsvejhallen,
Hermeshallen

Eksempel på idrætsanlæggenes
organisation:

Kedelhallen

Brugergruppen

Repræsentant Ki og Aikido Dojo KBH

Repræsentant Frb. Volley

Ledelse / Personale

Repræsentant fra FIU bestyrelse

Repræsentant VLI Volley

Repræsentant Frb. Bueskydning
Repræsentant Karateklubben Mujin
Kai
Repræsentant Frb. Skyttelaug
Repræsentant Skyttelauget
Krudtuglen
Repræsentant Frederiksberg
Amatørdanseforening
Repræsentant Frb. Sportsskytter

Beskrivelse af FIU's rådgivende og besluttende organer
Repræsentantskabet
Alle FIU's foreninger med 1 stemme hver
Medlemmerne af BE, IU og ØU
Formændene for fagidrætsudvalgene
Formændene for brugergrupperne
2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
Æresmedlemmer fra FIU (uden stemmeret)
Bestyrelsen (BE)
Formanden vælges direkte på rep.mødet
Øvrige medlemmer vælges på rep.mødet
I bestyrelsen sidder formanden for IU og for ØU
FIU's direktør er sekretær for udvalget
Økonomiudvalget (ØU)
Formanden vælges direkte på rep.mødet
Øvrige medlemmer vælges på rep.mødet
Bogholderen fra FIU's adm. deltager i møderne
Idrætsudvalget (IU)
Formanden vælges direkte på rep.mødet
Øvrige medlemmer vælges på rep.mødet
Idrætskonsulenten fra FIU's adm. deltager i møderne
Fagidrætsudvalg (FAU)
Når flere foreninger udbyder samme idrætsgren, skal
der etableres et FAU
Hver forening med idrætsgrenen, sidder med i udvalget
Fagidrætsudvalget konstituerer sig selv, hver andet år
Direktøren
Ansættes af BE, og er overordnet ansvarlig for
idrætsanlæg samt administrativt personale i FIU
Administrationen
Der er fastansat en bogholder, to idrætskonsulenter
samt en kommunikations- & adm. medarbejder i FIU's administration
Halinspektørerne (HI)
Ansættes af Direktøren samt et eller to medlemmer af BE
Halinspektøren refererer til direktøren
HI er personaleansvarlig samt driftsansvarlig på sit anlæg
Brugergrupperne (BRG)
På hvert idrætsanlæg nedsættes en brugergruppe, med én
repræsentant for hver hjemmehørende klub på anlægget
Klubberne vælger i fællesskab en formand for BRG, der
desuden tæller HI samt en repræsentant for BE

