
 

 
 

www.fiu-frederiksberg.dk // facebook.com/2000fiu 

 

 

Frederiksberg Idræt  

Jens Jessen Vej 16 
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27. februar 2020 

 

Dato: 20. februar 2020 

Tilstede:  Brian Christensen, Frank Meldgaard Pedersen, Søren Burchall og Hanne Andersen.  

Afbud: Michael Christiansen. 

 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 4.11.2019 

  

2. Status på økonomien for hele 2019 

a.  Frederiksberghallerne 

b.  Opvisningshallen 

c.  Bülowsvejhallen 

d.  Hermeshallen 

e.  Damsøbadet 

f.  Mariendalshallen 

g.  Kedelhallen 

h.  Administrationen  

i.  FIU’s samlede regnskab 

j. Puljen til årets større opgaver 

 

3. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne for hele 2019 

 

4. Samlet godkendelse af årsregnskabet og revisionsprotokollatet 

 

5. Opfølgning på hensættelser samt puljen til udrulning af FIU’s idrætsvisioner/Bevæg dig for 

livet. 

 

6. Drøftelse af oplæg til indførelse af et ikke-økonomisk regnskab i FIU 

 

7. Status på det opdateret budget 2020, herunder beslutning om evt. ekstra bevillinger. 

 

8. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 

a. Administrationen 

b. Øvrige 

 

9. Næste møde 

 

10. Eventuelt 

 

Referat – FIU Økonomiudvalg 
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Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 4.11 2019 

Ingen bemærkninger til referatet. 

 

Punkt 2. Status på økonomien for hele 2019. 

ØU gennemgik regnskaberne for de enkelte anlæg. 

 

Udvalget havde en snak om omkostningerne/indtægterne vedr. den sociale ankestyrelse. 

Administrationen undersøger dette til næste møde. 

 

ØU havde ingen bemærkninger til regnskaberne. 

 

FIU’s samlede regnskab 

Det samlede regnskab for FIU for 2019 viste et overskud på kr. 17.163,-. 

 

Puljen til årets større opgaver 

Oversigt over større opgaver blev gennemgået og godkendt. 

 

Punkt 3. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne for hele 2019 

ØU gennemgik bruttofortjenesterne og omsætningstal for de enkelte cafeteriaer, udvalget 

bemærkede den lave bruttofortjeneste for slik i Mariendalshallen. 

Alle regnskaber blev godkendt. 

 

Punkt 4. Samlet godkendelse af årsregnskabet og revisionsprotokollatet 

Revisionsprotokollatet blev gennemgået uden bemærkninger.  

Årsregnskaber og protokollatet blev godkendt og underskrevet. 

 

Punkt 5. Opfølgning på hensættelser samt puljen til udrulning af FIU’s idrætsvisioner/Bevæg dig for 

livet. 

Oversigt over bevæg dig for livet projekter, i regnskabet kaldet ”Eksterne idrætsmæssige 

aktiviteter/projekter” blev udleveret og godkendt. 

 

Ad punkt 6. Drøftelse af oplæg til indførelse af et ikke-økonomisk regnskab i FIU. 

Søren fremlagde opdateret oplæg på indførelsen af et ikke-økonomisk regnskab i FIU. Udvalget 

var positive over for dette tiltag, og gav en række kommentarer herunder ændring af navnet til 

Samfundsregnskab.   

Der vil blive arbejdet videre på oplægget, så FIU også måler unionens virke på parametrene i et 

Samfundsregnskab. 

 

 

 

Punkt 7. Status på det opdateret budget for 2020, herunder beslutning om evt. ekstra bevillinger. 

Søren orienterede om tillægsbevilling til maling af loftet i Damsøbadet på 150.000,- kr., som var 

afstemt med Brian Christensen og Michael Christiansen. 



 
 

 
 

Søren udleverede et revideret budget vedr. færdiggørelse af Damsøbadet efter renovering, hvor 

FIU’s samlede udgift bliver 600.000 kr. Udvalget tog merforbruget til efterretning. 

 

Et oplæg til etablering af styrketræningsfaciliteter i en ny 1. sal mellem hal 2 og hal 3 i 

Frederiksberghallerne er under udarbejdelse. 

 

 

Punkt 9. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 

Administrationen, Søren:  

FIU’s repræsentantskabsmøde er den 26. marts 2020 kl. 18.00 i Frederiksberghallerne, 

indkaldelse vil blive udsendt. 

   Der var konstateret rotter på Nandrupsvej, dette har bevirket at omklædningsrummene og 

klublokalet, vil være lukket  i en kortere periode, mens rotteproblemet bliver løst.. 

En undersøgelse, om en mere effektiv udnyttelse af lokalerne i administrationen, var sat i gang, 

med hjælp fra rådgivere.  

 

Øvrige 

Ingen bemærkninger 

 

Ad. Punkt 6 Næste møde 

Der blev fastlagt følgende mødedatoer for ØU: 

Mandag den 18. maj, mandag den 17. august, mandag den 26. oktober og onsdag den 24. 

februar 2021, alle møder med start kl. 17.30. 

Fællesmøde med bestyrelsen, halinspektørerne og centerlederne torsdag den 26. november 2020. 

 

Ad. Punkt 7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

 

Referent Hanne Andersen 

 

 

 

 

 


