
 
 

7. juli 2020 

 

Dato:  Mandag d. 29. juni 2020   

Tilstede:  Michael Christiansen, Nicolai Sichlau, Michael Andersen, Lars Sørensen, Jens Laulund 

og Gorm Andersen samt Søren Burchall 

Derudover deltog Torben Lorentzen som gæst. 

Afbud:   

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Konstituering af bestyrelsen med valg af ØU-formand frem til rep.mødet 

3. Planlægning af repræsentantskabsmøde herunder kandidater til valg 

4. Drøftelse af henvendelse fra FA2000 vedr. rammerne i FIU for ændring af bane/halfordeling 

i særlige situationer 

5. Drøftelse af FIU’s indspark til Frb. kommunes budget 2021 

a. Anlægsforslag 

i. Oplæg til konkrete projekter for Nandrupsvej Idrætsanlæg og faciliteter til 

særligt atletik i Frb. Idrætspark 

b. Driftsmidler til udvidelse af aktivitetstimer i FIU’s faciliteter samt fortsættelse af 65+ 

aktivitetstilskuddet 

6. Planlægning af fællesmøde med K&F-udvalget d. 19. august 2020 

7. Planlægning af bestyrelsesseminar d. 25-26. september 2020 

8. Planlægning af datoer for kommende bestyrelsesmøder 

9. Referater  

a. Referat fra møde i bestyrelsen den 27. februar 2020 

b. Referat fra møde i bestyrelsen den 20. april 2020 

c. Referat fra møde i Idrætsudvalget d. 27. maj 2020 

d. Referat fra møde i Volleyballudvalget d. 4. juni 2020 

10. Generel orientering fra: 

a. FIU’s Idrætsudvalg v/ Nicolai Sichlau 

b. FIU’s Økonomiudvalg v/ 

c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

11. Meddelelser bordet rundt 

Referat – møde i FIU’s bestyrelse 

 



 
 

 

 

 

Ad punkt 1 Protokol 

Michael Christiansen orienterede om, at Torben Lorentzen har indvilliget i at stille op til posten for 

formand for ØU på repræsentantskabsmødet, og dermed som aftalt bliver bestyrelsens kandidat. 

Torben introducerede sig selv, og blev budt velkommen af bestyrelsen. 

Derudover blev dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

Ad punkt 2 Konstituering af bestyrelsen med valg af ØU-formand frem til rep.mødet 

Bestyrelsen tog Brian Christensens ønske om at vende tilbage til rollen som menigt medlem af ØU til 

efterretning, og glædede sig over, at Brian fortsat bidrager til styringen af økonomien i FIU. 

Bestyrelsen besluttede i forlængelse heraf, at Michael Christiansen frem til repræsentantskabsmødet 

udfylder rollen som formand for ØU.  

Ad punkt 3 Planlægning af repræsentantskabsmøde herunder kandidater til valg 

Bestyrelsen besluttede, at det udsatte repræsentantskabsmøde gennemføres torsdag d. 3.9, og bad 

Søren Burchall tage hånd om aftale med kandidat til dirigent, aftale om lokale samt udsendelse af 

information til klubber og øvrige medlemmer af repræsentantskabet. 

Køreplanen for rep.mødet er uændret inkl. behandling af det indkomne forslag fra Frederiksberg 

kommunes repræsentant David Zepernick. 

Kandidater til de forskellige valg på rep.mødet blev gennemgået. Til Idrætsudvalget har der 

glædeligt meldt sig tre gode kandidater, som allerede er inviteret med i udvalgets arbejde. Formelt 

kan kun to af disse vælges på rep.mødet, hvorfor IU får én person som tilforordnet i det kommende 

år, inden et muligt forslag om udvidelse af antallet af medlemmer i IU kan fremsættes til rep.mødet i 

2021. Nicolai Sichlau vender tilbage med navne på de to kandidater, som bestyrelsen forslår valgt 

til IU. 

Ad punkt 4 Drøftelse af henvendelse fra FA2000 vedr. rammerne i FIU for ændring af 

bane/halfordeling i særlige situationer 

Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra FA2000 om både en konkrete situation og de generelle 

rammer for mulig ændring af bane/halfordeling i særlige situationer. 

Bestyrelsen besluttede i forlængelse heraf følgende: 

Hvis fagidrætsudvalg (et eller flere) ikke kan blive enige om ændring af den faste bane/halfordeling 

ved enkeltstående særlige sportslige kampe med væsentlig tilskuerinteresse, kan FIU’s administrative 

ledelse sammen med IU-formanden intervenere og beslutte en ændring. 

Bestyrelsen understregede dog, at der ingen garanti er for at ønsker til sådanne ændringer 

imødekommes, da disse også skal vurderes ift. generne for de øvrige berørte foreninger/brugere. 

 

 



 
 

Ad punkt 5 Drøftelse af FIU’s indspark til Frb. kommunes budget 2021 

Bestyrelsen drøftede de udarbejdede oplæg på anlægsforslag, som kan imødekomme henholdsvis 

ønsker fra atletikklubberne i Frederiksberg Idrætspark og brugergruppen på Nandrupsvej 

Idrætsudvalg, og besluttede at begge forslag vil indgå i FIU’s ønsker til forbedring af byens 

idrætsfaciliteter. Disse forslag vil være prioriteret efter ønskerne om etablering af nye indendørs 

idrætsanlæg på Rolighedsvej og ved Nordens Plads samt vedligeholdelsesplanen med de 

nødvendige tiltag, som er påkrævet for at holde byens idrætsfaciliteter i brugbar stand. 

På driftssiden besluttede bestyrelsen, at FIU foreslår en fortsættelse af ordningen med aktivitetstilskud 

til idrætsforeningernes frederiksbergmedlemmer over 65 år, samt en udvidelse af 

driftsoverenskomsten med de ekstra aktivitets/åbningstimer, som foreningerne har indmeldt ønsker 

om til FIU. 

FIU’s indspark til Frederiksberg kommunes budget 2021 indmeldes via både formel henvendelse til 

forvaltningen, samt ved brev fra Michael Christiansen til borgmesteren og hele 

kommunalbestyrelsen, ligesom ønskerne fremlægges for Kultur og fritidsudvalget på fællesmødet. 

 

Ad punkt 6 Planlægning af fællesmøde med K&F-udvalget d. 19. august 2020 

Søren Burchall foreslog at er til årets fællesmøde inviteres en gæstetaler, som kan inspirere både 

politikerne og bestyrelsen, og danne grundlag for flere vinkler på drøftelserne. Bestyrelsen 

besluttede at Søren Burchall laver aftale med Gentofte kommunes kultur- og fritidschef Stig Eiberg, 

som kan fortælle som Gentofte kommunes arbejde med politik og strategiske tiltag på 

idrætsområdet, erfaringerne med Bevæg dig for livet-samarbejdet samt arbejdet med Åben skole. 

Derudover vil dagsordenen for mødet følge den kendte køreplan inkl. fremlæggelse af FIU’s forslag 

til Frederiksberg kommunes budget. 

 

Ad punkt 7 Planlægning af bestyrelsesseminar d. 25-26. september 2020 

Søren Burchall opsummerede de emner, som bestyrelsen tidligere har ønsket behandlet på 

bestyrelsesseminaret 

- Opsamling og evaluering på FIU’s vision og værdier 

o Opsamling på foreningsundersøgelsen 

- Opdatering af visionen og de strategiske fokusområder i FIU 

o Pejlemærker og mål for arbejdet i FIU (både i bestyrelsen med tilhørende udvalg og 

den administrative del) de kommende år 

o Drøftelse af mulig indførelse af samfundsregnskab i FIU 

Søren Burchall foreslog Christian Stadil som facilitator for seminaret, hvilket bestyrelsen tilsluttede 

sig. Bestyrelsen ønsker at seminaret afholdes et sted i hovedstadsområdet, og bad Søren Burchall 

finde et velegnet sted. 

Bestyrelsen udpegede Jens Laulund, Lars Sørensen og Gorm Andersen for sparingsgruppe vedr. 

seminaret, som sammen med Søren Burchall og den tilknyttede facilitator får fastlagt en køreplan 

for seminaret. 



 
 

Ad punkt 8 Planlægning af datoer for kommende bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen aftalte følgende datoer for sæsonens møder 

- Torsdag d. 3.9 kl. 16.00 – bestyrelsesmøde forud for rep.mødet 

- Fredag-lørdag d. 25-26.9 – bestyrelsesseminar 

- Torsdag d. 8.10 – bestyrelsesmøde 

- Torsdag d. 26.11 – fælles budgetmøde 

- Mandag d. 7.12 – bestyrelsesmøde  

- Fredag d. 8.1 – nytårskur i FIU 

- Onsdag d. 27.1 – bestyrelsesmøde 

- Torsdag d. 18.3.20 – bestyrelsesmøde og rep.møde 

 

 Ad punkt 9 Referater  

a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

b. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

c. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

d. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

 

Ad punkt 10 Generel orientering  

e. Nicolai Sichlau orienterede kort om 

- Status på halfordelingen og håndteringen via bookingsystemet Winkas 

- Opstart af arbejdet i IU med de nye medlemmer 

f. Søren Burchall orienterede om 

- Modtagelsen af opsigelse fra Kuhre Fysio omkring lejemål i Frederiksberghallerne 

- Dan Bendix har besluttet at stoppe som formand for Badmintonudvalget samt 

brugergruppen for Mariendalshallen 

- Håndteringen af corona-situationen omkring den trinvise genåbning af anlæggene, 

ekstraordinær åbning af anlæg for foreningerne henover sommerferien, 

Frederiksberghallernes Sportscafé samt den fortsat uafklarede betydning for FIU’s 

økonomi 

- Gymnastiksalene på Søndermarksskolen og Skolen ved Søerne er udpeget til DIF og 

Lokale og Anlægsfondens projekt med opgradering af gamle gymnastiksale 

- Implementeringen af automatisk aktivitetsoptælling med Hallmonitor 

- Personalesituationen i FIU 

 

 

 



 
 

Ad punkt 11 Meddelelser 

Intet fremkom 

 

 

Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 

organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

29.6.2020 Bestyrelsen Henvendelse fra FA2000 Hvis fagidrætsudvalg (et eller 

flere) ikke kan blive enige om 

ændring af den faste 

bane/halfordeling ved 

enkeltstående særlige sportslige 

kampe med væsentlig 

tilskuerinteresse, kan FIU’s 

administrative ledelse sammen 

med IU-formanden intervenere 

og beslutte en ændring. 

Bestyrelsen understregede dog, 

at der ingen garanti er for at 

ønsker til sådanne ændringer 

imødekommes, da disse også 

skal vurderes ift. generne for de 

øvrige berørte 

foreninger/brugere. 

 

Referent Søren Burchall 


