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10. september 2020 

 

Dato:  Torsdag d. 3. september 2020   

Tilstede:  Michael Christiansen, Nicolai Sichlau, Michael Andersen, Lars Sørensen, Jens Laulund 
og Gorm Andersen samt Søren Burchall 
Derudover deltog Torben Lorentzen og Henrik Ravnild (under punkt 8) som gæst. 

Afbud:   

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Opfølgning på fællesmøde med K&F-udvalget d. 19. august 2020  

3. Opfølgning på FIU’s indspark til Frb. kommunes budget 2021 

4. Opfølgning på FIU’s aktuelle økonomi og estimat for regnskabet for 2020 

5. Referater  

a. Referat fra møde i bestyrelsen den 29. juni 2020 

6. Generel orientering fra: 

a. FIU’s Idrætsudvalg v/ Nicolai Sichlau 

b. FIU’s Økonomiudvalg v/ 

c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

7. Meddelelser bordet rundt 

8. Planlægning af repræsentantskabsmøde 2020 

 

Ad punkt 1 Protokol 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad punkt 2 Opfølgning på fællesmøde med K&F-udvalget d. 19. august 2020 

Referat – møde i FIU’s bestyrelse 
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Bestyrelsen var generelt tilfredse med mødets afvikling, hvor særligt gæstetaleren Stig Eiberg fra 
Gentofte kommune på positiv vis bidrog med andre vinkler og perspektiver på de udfordringer vi 
arbejder med på Frederiksberg. Disse læringer fra Gentofte kommune fandt bestyrelsen særdeles 
relevante, og glædede sig over politikernes store interesse i disse. 

Bestyrelsen fandt at brug af gæstetaler til disse møder bør gentages, og foreslog besøg af politiker 
med indsigt i idrætsområdet. 

 

 Ad punkt 3 Opfølgning på FIU’s indspark til Frb. kommunes budget 2021 

Michael Christiansen orienterede om FIU’s skriftlige indspark til Frederiksberg kommunes budget 
20121, samt om den direkte dialog herom med flere politikere. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og håbede på en budgetaftale med betragtelige 
bevillinger til optimering af rammerne for idræt og motion på Frederiksberg. 
 

Ad punkt 4 Opfølgning på FIU’s aktuelle økonomi og estimat for regnskabet for 2020 

Søren Burchall suppleret af Torben Lorentzen og Michael Christiansen orienterede om 
Økonomiudvalgets drøftelser omkring FIU’s økonomi med den betragtelige påvirkning af corona-
situationen.  

Bestyrelsen sluttede op om Økonomiudvalgets beslutning om, at FIU inden for egne rammer 
håndterer størsteparten af de mistede indtægter, og alene anmoder Frederiksberg kommune om 
dækning af de mistede indtægter, som er grundlaget for driftsaftalen omkring Hermeshallen. 
 

Ad punkt 5 Referater  

a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 
 

Ad punkt 6 Generel orientering  

a. Nicolai Sichlau orienterede kort om 

- Mindede om FIU’s forestående 100 års jubilæum i 2023, og tilbød at indgå i 
arbejdsgruppe i denne anledning 

b. Søren Burchall orientering blev udsat 
 

Ad punkt 7 Meddelelser 

Intet fremkom 

 
Ad punkt 8 Planlægning af repræsentantskabsmøde 2020 
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Bestyrelsen gennemgik sammen med Henrik Ravnild dagsordenen og køreplanen for aftenens 
repræsentantskabsmøde.  

Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 
organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

    

 

Referent Søren Burchall 
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