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Dato:  Mandag d. 20. april 2020   

Tilstede:  Michael Christiansen, Nicolai Sichlau, Michael Andersen, Brian Christensen, Lars 
Sørensen, Jens Laulund og Gorm Andersen samt Søren Burchall 

Afbud:   

 

Dagsorden:  

1. Status på situationen med nedlukningen af anlæggene for idrætsforeningerne m.fl. 

2. Påvirkningen af FIU’s økonomi i den aktuelle situation 

3. Status på rep.møde 

4. Drøftelse af mulige rammer for honorering af flere poster end formanden 

5. Opfølgning på resultaterne af den gennemførte foreningsundersøgelse 

6. Meddelelser bordet rundt  

 

 

 

Ad punkt 1 Status på situationen med nedlukningen af anlæggene for idrætsforeningerne m.fl. 

Bestyrelsen havde en bred drøftelse af corona-situationens påvirkning for foreningerne og FIU’s 
nedlukning af anlæggene og vedtog 

- FIU følger myndighedernes udmeldinger ift. mulig genåbning af anlæggene, som vil blive 
koordineret i tæt samspil med de berørte foreninger. Vi vil have særlig fokus på proaktiv og 
informativ kommunikation, så både nedlukningen og den kommende genåbning af 
anlæggene er bredt kommunikeret. 

I forhold til betydningen for idrætsforeningerne havde bestyrelsen en bred drøftelse og vedtog at 
foreslå Frederiksberg kommune følgende 

- Mulighed for fremrykning af kommunale tilskud til særlig udsatte foreninger 
- Åbning for faciliteter for de foreninger, som ønsker at have træning henover sommerferien 
- Dækning af udgifter ved ekstraordinære foreningsaktiviteter i sommerferien 
- Udvidet åbningstid på anlæggene på weekenddage i efteråret, såfremt et sammenpresset 

kampprogram giver behov for flere kamptider 
- En ordning med kompensation til foreninger, som måtte have kraftigt faldende medlemstal 

ved opgørelsen pr. 1.10 

 

Referat – webmøde i FIU’s bestyrelse 
 



 
 

Ad punkt 2 Påvirkningen af FIU’s økonomi i den aktuelle situation 

Søren Burchall orienterede om status på påvirkningen af FIU’s økonomi, hvor de foreløbige 
udmeldinger om statslig kompensation alene giver mulighed for dækning af faste udgifter samt 
lønkompensation, hvis FIU ender ed at hjemsende personale. 

Bestyrelsen udtrykte forventning om, at Frederiksberg kommune vil kompensere FIU, hvis corona-
nedlukningen ender med at få markant betydning for FIU’s økonomiske grundlag. 

Ad punkt 3 Status på rep.møde 

Bestyrelsen drøftede mulige løsninger på afholdelse af det udsatte rep.møde. Med udgangspunkt i 
indspark fra Lars Sørensens henvisning til FIU’s love, besluttede bestyrelsen at rep.mødet afholdes 
som fysisk møde, når situationen tillader det. 

I forhold til arbejdet i Økonomiudvalget og Idrætsudvalget drøftede bestyrelsen kandidater til de 
ledige poster, og vedtog at disse i praksis men dog uformelt kan indgå i udvalgenes arbejde frem til 
afholdelse af rep.mødet. 

Ad punkt 4 Drøftelse af mulige rammer for honorering af flere poster end formanden 

Nicolai Sichlau og Brian Christensen deltog ikke i dette punkt grundet deres roller som 
udvalgsformænd. 

Den øvrige dele af bestyrelsen havde en længere drøftelse af emnet, og konkluderede herunder 

- Rammerne for goder for medlemmer af FIU’s bestyrelse og faste udvalg skal generelt 
afspejle praksis i FIU’s medlemsforeninger 

- Grundlæggende skal engagement i FIU’s bestyrelse og udvalg været baseret på betydelig 
grad af frivillighed, og ikke baseret på egentlig honorering for arbejdet 

- Det anerkendes at udvalgsformændene for IU og ØU har opgaver og forpligtelser udover 
øvrige, og kan derfor have en ”gulerod” for deres engagement. ”Guleroden” skal dog 
holdes inden for rammerne af omkostningsgodtgørelse for hverv i foreninger 

 

Ad punkt 5 Opfølgning på resultaterne af den gennemførte foreningsundersøgelse 

Bestyrelsen noterede sig, at konklusionerne i undersøgelsen i det store hel bekræfter tidligere 
konklusioner.  

Bestyrelsen besluttede at lade undersøgelsen indgå i det kommende bestyrelsesseminar, samt indgå 
som element og argumentation i både FIU’s egne prioriteringer, samt tilsvarende i forslag til 
Frederiksberg kommune. 
 

 

 

 
Ad punkt 6 Meddelelser bordet rundt 

a. Nicolai Sichlau orienterede kort om 



 
 

- Dialog med Fodboldudvalget om beslutningen om tildeling af flere tider til rugby på 
Nandrupsvej Idrætsanlæg 

- Vedtagelsen af halfordelingen for den kommende sæson, som kun medfører 
begrænsede ændringer 

b. Brian Christensen orienterede kort om 

- At ØU har modtaget den ønskede beskrivelse af muligheder og konkret økonomi ved 
tilbygning af ekstra lokale til styrketræning i Frederiksberghallerne. Forslaget vil bliver 
internt bearbejdet frem mod behandlingen af FIU’s budget for 2021. 

c. Søren Burchall orienterede kort om 

- Personalesituationen med problematisk opstart for flere nye medarbejdere herunder 
nedlukningen  

- Status på færdiggørelsen af renoveringen af Damsøbadet  

- Status på bearbejdningen af de interne anlægsønsker for Nandrupsvej Idrætsanlæg 
og rammer for atletik i Frb. Idrætspark 

- FIU’s indspark til Frederiksberg kommune om idrætsmæssig prioritering til 
kommende indendørs idrætsanlæg 

- Plan for gennemførelse af MUS-samtaler for alle ansatte i FIU, hvor vi anvender 
platform fra musskema.dk 

- Folkeoplysningsudvalget i Frederiksberg kommune drøftelser om 
Frederiksbergordningen, hvor særligt krav og rammer for foreningernes håndtering 
af medlemsskaber og kontingentstrukturer (herunder pay and play-lignende 
konstruktioner) er nøgleområder i opdateringen af ordningen. 
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