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Notater:  Fodboldudvalgsmøde 
 
Tid og sted:  Onsdag d. 6. februar 2019 kl. 18.00                        
  i Frederiksberghallerne mødelokale 1 
 
Tilstede:    
Jørgen Andersen, (JA) formand  
Anders Reinholdt (AR) FA 2000 
Martin Busk, (MB) FB  
Keld Jørgensen, (KJ) KB  
Christian Sørensen (CS) VLI  
Torben Lorentzen, (TL) Idrætsudvalget 
Vibeke Løje Nielsen (VLN) FIU-Referent 
 
Fraværende: 
CBS  
FC Hermanos 
 
 
 

1) Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt 
 

2) Godkendelse af referat fra den 21. november 2018 
Referat godkendt med tilføjelse at KB ønsker at formanden udarbejder en nøgleoversigt baseret 
på fordelingstal fra 2016 men med udgangspunkt i antallet af baner pr 1.8 2019 
 

3) Drøftelse og vedtagelse af weekend baneplan gældende til 1.9.2019 
Baneplan weekend godkendt 
 
Med henblik på at klubberne kan få planlagt optimalt 
Nøgletal:  
Ungdom har fået en lille ekstra fordeling 
Gældende vinterplan er ført ud 
CBS og VLI udnytter ikke banerne 
 
Keld: 
Bane 2 og 3 skal byttes rundt 
CBS har fået meget tid men det er ok 
Der skal være fleksibilitet der hvor der er hvide tider 
Princip om at klubberne der holder niveau, burde køre som almindelig rutine, så det er 
udgangspunktet.  Der vil altid være underskud af tid, måske man skulle lave nytænkning f.eks at 
fordele banerne i 10 år af gangen 
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Anders: 
Godkender weekend planen og med at Jørgen mingelere lidt rundt på ledige tider i weekender 
For FA vil det ikke være noget problem at spille på udebaneDet vil ikke være noget problem at spille på 
udebaner 
 
Martin: 
Der er vigtigt at tiderne bliver udnyttet, men spørger til, hvem tildeler tiderne (Jørgen ??) 
Får vi en fast tid ?? 
Hvad vil de andre have af fast tid ?? 
FB har ingen problemer med at Jørgen fordeler tider, bare det er ligeligt fordelt 
Der er mange hold som der ikke vil være plads til 
 
Torben: 
IU har en forventning om en ny fordelingsnøgle 
 

4) Udgår – Fordeling af baner hverdage 
Punktet er programsat til mødet den 4.3 2019 

 
 

5) Søren B 1) Klubbernes løbende disponering af deres tildelte banetider i samarbejde med DBU Kbh. 
I øjeblikket anvendes der regneark  og klubberne anfører selv anvendelsen af de deres baner på 
De vil slippe for ugeskemaer samt vil træningstiderne også komme på 
Martin synes det vil give rigtig god mening at klubberne selv lægger alle deres kampe på. 
Keld mener at træningen skal lægges ind først 
Jørgen og Jesper deltager i mødet med DBU Kbh. 
 

6) Søren 2) Fremtidig nummerering af fodboldbanerne på JJV 
Der var enighed om at Jørgen bestemmer bane nr.  
 

7) Søren 3) Disponering af ledige tider til fodboldkampe i foråret 2019 
Keld vil spørge Jesper om han vil flytte onsdagskampe til mandage det drejer som om 2-3 kampe 
 

8) Information fra klubberne 
FA2000 spurgte ind til, om der kunne blive sameksistens på Frb. IP, svaret er nej da Atletik 
bruger banerne 
 
FB ønsker afklaring fra Halinspektører om der kan komme lys på banerne 
Der er for få baner 
Hvis der er et behov for at holde banerne åbne længere vil dette blive gjort. 
 
Jørgen, Rugby vil have mere tid på Nandrupvej 
 
 

9) Eventuelt 
Der fremsendes materiale til mødet d. 4. marts 2019 med spørgsmål og indstillinger, ud fra det 
laves en ny fordelingsnøgle (sommer) 
 
Næste møde bliver mandag den 4. marts 2019 kl. 17.30 i Frederiksberghallerne Mødelokale 4 
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