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Dato: 15. juni 2020  

 
Tilstede:  

CBS – Casper Friis-Jensen 

Drive – Henrik Bynck, Jeppe Johansen 

FKIF – David Rasmussen 

FHBK – Søren Larsen 

PAN – Carsten Fohlmann 

Sportskollektivet – Lars Vincent Pedersen, 

FIU – Jim Vad Sørensen, idrætsudvalget  

FIU – Karina Ildor Jacobsgaard, Idrætskonsulent 

 

Afbud:  

 

 

1. Dagsorden:  
Valg af formand 

• Dan Bendix (Drive Badminton Klub) har trukket sig som formand pga. utilfredshed med 
FIU 

Badmintonudvalget siger tak til Dan for det store arbejde han har lagt i de foregående år. 

• Jeppe Johansen (Drive Badminton Klub) blev valgt som ny formand 
 

2. Gennemgang af klubbernes ønsker 
• Flere klubber har indsendt ønsker om ændrede banetider – ikke flere banetimer, men 

mere anvendelige banetimer. Flere af klubbernes ønsker kolliderer med den tildelte 
banetid, der ikke har ændret sig i flere år. Udvalget føler sig fastlåst, da attraktive 
banetider, af FIU, bliver prioriteret til privat baneudlejning.  En prioritering et enigt 
Badmintonudvalg ikke bifalder og undrer sig over – hvorfor er badminton den eneste 
sport, som skal kunne tilbyde privat baneudlejning på Frederiksberg?  En prioritering 
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som har betydning for klubbernes udvikling af ungdomsarbejde, tiltrækning og 
fastholdelse af medlemmer.  En ny prioritering kunne betyde ændring og vækst for 
badminton på Frederiksberg! 

• Badmintonudvalget vil endnu engang opfordre Idrætsudvalget og FIU´s bestyrelse til at 
prioritere organiseret sport og ungdomsarbejde til fordel for privat udlejning. Udvalget 
vil arbejde videre med problematikken. 

• Badmintonudvalget vil opfordre til at FIU er opmærksom på ledig bane/hal kapacitet 
kan udnyttes mere effektivt. Er det muligt at gøre det muligt/synligt hvornår og hvordan 
klubber kan benytte sig af ledig kapacitet der ikke er udnyttet? Udvalget vil arbejde 
videre med problematikken. 

• Badmintonudvalget undrer sig over at Hermeshallen (badmintonbaner) ikke er en del af 
banefordelingen, og vil rette henvendelse til IU og FIU´s bestyrelse. 
 
 

3. Fordeling af tider for sæsonen 20-21 
• Da den udmeldte banetildeling ikke giver mange muligheder for ændring tilslutter de 

fremmødte klubber sig for en uændret banetildeling. Dog afgiver FKIF banetimer på 
Johannes Skolen torsdag 17-18.30 til CBS 
 

4. Nyt fra Idrætskonsulenterne 

• FIU tilbyder hjælp til genstart af forenings aktiviteter – via hjemmesiderne; 
Frederiksbergidraet.dk og motivu.dk 

 

Evt.  intet 

 

 

 

 

 


