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Referat: Fodbold udvalgsmøde   
Tid og sted: onsdag d. 21. november  
Deltagere: Søren  Repræsentant for IU 
 Keld  KB 
 Martin  FB  
 Jørgen A  Formand   
 Thomas   CBS  
 Christian   VLI  
 Carl Christian  FA2000  
 Anders   FA2000  
 Tina   FIU referent 
Alle har beslutningskompetence for respektive klubber 
 
Datering af brevhoved er ikke korrekt, men skulle rettelig være 13.1 2019 
 
1/ Godkendelse af dagsorden 
Referat godkendt, i sin sidste form fremsendt tidligere med FA2000’s 
ændringer. 
 
2/Referat fra d. 24. oktober 
Pkt. med ” ikke holdbart K4 indgår under bygning af FB´s klubhus ” 
Søren mener vi må se hvordan byggeplads bliver inden der tages beslutning/har 
en holdning til dette. På nuværende tidspunkt kan der ikke tages beslutning. 
 
3/Kort referat fra møde mellem Atletikudvalget og Fodboldudvalget 
Udnyttelse af atletikbaner og fodboldbaner i god sameksistens på Frb. IP 
mellem atletik og fodbold.  
Der har været enkelte ting, som er løst løbende. 
Som en ”ekstra” fodboldbane, kan kastegården, måske anvendes. Det er en fin 
græsplæne, og der er plads til 8-mands bold. 
Martin spørge til hvornår kastegården evt. ville kunne tages i brug og om der 
kan kridtes op og hvad med lys? Den vil kunne tages i brug 1. april men 
atletikken definere hvornår de ikke skal bruge den. Der er lidt lys, og der kan 
ikke komme mere, pga. naboerne. Mål er opmagasineret, så dette vil være ok. 
Atletik vil gerne give ok til fodboldtræning på Frb.Ip om søndagen. Det er aftalt 
med Sanne, som vil sørge for lys længere, dette betyder hele søndagen kan 
bruges.  
Sameksistens mellem fodbold og atletik kan øges, til også torsdag kl. 15.30-17, 
der skal dog tages hensyn til atletikken. Dette kan tages med i vinterplanen. 
 
4/Gennemgang af nøgletal og principper bag, tillige med en snak om hvor 
meget hvert enkelt bane skal tælle i nøglen 
Nøgletal på baggrund for tildeling af timer  
Kl. 16-19 ungdom 
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Kl. 19 og frem seniorer og voksne. 
Ingen har fremsendt ændring af nye nøgletal. De sidste er fra 2016. Jørgen udleveret udkast til 
nøgletal. 
 
FA2000, fremlægger et ny udkast til hvordan træningstider kunne se ud, for evt. at kunne generer flere 
træningstider. Forudsætning: 1-5 pode baner, 10 kunstgræsbaner (nogle med fuld lys og nogle med 
affaldslys), KB 1 + 2, Nandrupvej og Pile Allé. Der er som oplæg, træningstider på 45 min af gangen, 
som skulle forhindre, at ½ timer ikke udnyttes med træningstider. Carl Christian delte 
afregningsskemaer til alle, med forklaring og forudsætninger for diverse udregninger. Der er 
diskussion frem og tilbage omkring FA2000 oplæg giver mere tider(er) 
Martin: 
Spørger til CC´s vinterudkast. Kunst 6 + 8 + 10 er der kun affaldslys derfor ikke fuldt med i udregning.  
Vil selvfølgelige se på CC´s oplæg, men opfordrer til at huske at, der er 7-mands hold der ikke træner, 
men kun spiller kampe på hverdage, at disse tæller med som træningstid. Dette kan ses i referat fra 
fodboldudvalgsmøde 13. april/27. april 2016.  
 
CBS: 
Hvordan adskiller ny (FA2000´s oplæg) sig i forhold til tidligere? 
Anders: 
Fordelen ved at dele op i 2x45 min, fremfor 2x1 times pas, er der kommer mere tid.  
Keld:  
1 ½ pas om sommeren, reduceres til 1 times pas om vinteren, så der er plads til samme antal hold, bare 
med reduceres træningstid. 
KB lever med den fordelingsnøgle, der p.t, fordi det var det bedste kompromis, da den blev lavet i 
2016. 
Udkast til ny nøgle vil måske være en god idé, når de nye kunstbaner er færdige. 
Efterlyser en fordelingsnøgle der afspejler hvorledes en fremtidig plan kunne se ud såfremt nøgletal fra 
2016 bliver anvendt sammen med antallet  
 
Diskussion mellem de fremmødte bla. Flg. 
Søren: 
Hvis man ønsker et super liga hold på Frederiksberg.  må man reservere en bane til dette, som ikke kan 
indgå i den samle fordeling. Derfor gælder KB1 kun ½. Og hvis fordelingsnøglen skal afspejle dette, 
skal holdet ikke tages ud af fordelingsnøglen, men have egen bane til rådighed. 
Samtidig opfordrer Søren til, at der laves et notat, hvor der forklares hvordan man kommer frem til 
nøgletal og banetælling, samt evt. andre vigtige historiske ting, så evt. nye, har en mulighed for at 
sætte sig ind det.  
Tidernes fordeles stadig efter nøgletal, hvordan klubberne fordeler disse tider internt på diverse hold, 
er op til klubberne om det skal være 1 times eller 45 minutters pas 
 
Holdningen omkring konkurrencedygtig træningstider ungdom vs. senior i forhold til andre klubber 
blev luftet.  
Der henstilles til at ungdommen træner før kl. 19 og senior efter kl. 19. Ungdommen fra u/15 – u/17, 
senior er fra u/18 og op.  
Der kan være udfordringer med at benytte træningstiden fra kl. 16-17. Hvis ikke man kan bruge denne 
tid, kan klubberne bytte tider indbyrdes, derfor det 3 ugers ugentlige skema som klubberne selv kan 
udfylde efter aftale. FB har tid på K1 onsdage fra kl. 16, men kan ikke få trænere, desværre kan tiden 
derfor stå ubenyttet, FA2000 vil gerne låne tiden. Det blev aftalt, at FA2000 låner tiden af FB på kunst 
1 onsdage kl. 16-17.30 frem til d. 1. april 2019. FA2000 takker for lån, det er de meget glade for.  
 
Carl Christian: 
Er årsagen til de nye retningslinjer ungdom vs. senior, at der er mange børn på venteliste? Og hvilken 
træningsblok hører u/18 til, før eller efter kl. 18.  
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Søren stiller spørgsmål om hold med børn under 18 skal indgå i fordelingsnøglen for børn/unge? 
Carl Christian: Dette giver udfordringer ned i ungdomstiden, da ungdom ikke må træne senere end kl. 
19. 
Keld: u/17 og u/19 kan godt træne senere end kl. 19, men med en opdateret nøgle, der afspejler d.d., 
vil det være nemmere at tage stilling til dette.  
Martin: Måske u/16 og u/17 kan træne senere, for at give mere tid til  
Yngre årgange.  
 
5/Fordelingsplan(er) for tildeling af baner frem til 1. august 2019 ca. 
Jørgen spørger om der skal fortsættes med vintertider frem til 1. august 19 når de nye kunstbaner er 
færdige? 
Anders: Dette betyder en presset ungdom, så ikke enig 
 
Pile Allé og KB´s baner åbner 1. april 19, så kan disse komme i betragtning 
Samt Kastegården på Frb.IP 
Søren spørger om det ville være en god idé at udvide sameksistensen med atletik ud over 
vinterperioden. Enighed om god idé og Jørgen går videre med dette.  
 
6/Eventuelt 
Keld spørger til lystænding på Frederiksberg hallernes anlæg, han syntes kontoret er meget strikse 
omkring dette. Der ønskes lidt mere fleksibilitet, på de mørke vinterdage, ville det være dejligt med lys 
fra kampstart. Der tales med personales omkring dette.  
 
Martin spørger til det nye bookingsystem skal erstatte det eksisterende xls skema? Søren mener stadig 
skema skal eksistere.  
 
Vedrørende ansøgning omkring ferie camps og særarrangementer. Der skal søges som tidligere til 
ferierne, og ansøgning om særarrangementer skal køre i samme tidsperioder som ferier. 
 
Med nye bookingsystem og nye retningslinjer, skal formanden stadig være med ind over. Keld mener 
den administrative proces er ok, men mener det vil være godt, hvis formanden stadig er den del af den 
proces. Der var enighed om at formanden er en del af processen.   
 
Nyt møde i januar. 
 
Referent . TFR  
 


