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25.august 2020 

 

Mødereferat:  Økonomiudvalget 
 
Tid og sted:    Mandag den 18.8.2020 kl.17.00  
                       FIU’s administration. 
 
Tilstede:         Brian Christensen, Frank Meldgaard Pedersen,  
                       Michael Christiansen, Torben Lorentzen, Søren Burchall  
                       og Hanne Andersen 

 
 

                     ------------------------------------------------------------------------- 
Dagsorden 

  
1. Godkendelse af referat fra sidste ØU møde d. 20.2.2020 
2. Status på regnskabet for 1. halvår 

a) Frederiksberghallerne 
b) Opvisningshallen 
c) Bülowsvejhallen 
d) Hermeshallen 
e) Damsøbadet 
f) Mariendalshallen 
g) Kedelhallen 
h) Administrationen 
i) FIU’s samlede regnskab 
j) Puljen til større opgaver 

3. opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne 1. 
halvår 2020. 

4. Overordnet drøftelse af den videre håndtering af corona-
situationens påvirkning af FIU’s økonomi. 

5. meddelelser og opfølgning bordet rundt 
a) Administrationen 
b) Øvrige 

6. Næste møde 
7. Eventuelt 

             ------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat – FIU’s økonomiudvalg 
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Michael Christiansen orienterede udvalget om bestyrelsens 
beslutning om at anbefale Torben Lorentzen som formand for 
økonomiudvalget. Udvalget havde en snak om arbejdsopgaverne 
som formand.  
 

Ad. punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 20.2.2020. 
Brian efterlyste oversigten over omkostningerne/indtægterne vedr. 
den sociale ankestyrelse, administrationen beklagede dette og lovede 
at der vil være et svar på næste møde. 
Referatet blev herefter godkendt. 
   
Ad. Punkt 2 Status på regnskabet for 1. halvår 
Grundet lukning i åbningsforbundsperioden 13. marts – 7. juni 2020 er 
der ikke mange indtægter i 2. kvt., vi har kun opkrævet skolerne og 
enkelte daglige indlejre, derudover er alle vores eksterne kontrakter 
aflyst (eksamener, Døve EM i håndbold, julearrangementer m.m.) et 
estimat på mistet indtægter er ca. 1.5 million.  
Administrationen udfærdiger et estimat 2020 for hele FIU, dette er lavet og 
sendt til ØU. 

Udvalget gennemgik FIU’s samlede regnskab. 
Udvalget bad om at der blev holdt igen med større tiltag. 
 
Ad. Punkt 3. opfølgning på omsætningen og indtjeningen i 
cafeteriaerne 1. halvår 2020. 
Gennemgået, alle regnskaber viste et fald i salg grundet lukningen. 
Kedelhallens cafeteria (som i 2019 havde en omsætning på kr. 
1.531.797,-) har mistet en masse arrangementer, grundet Covid 19, 
dette ville betyde en meget mindre omsætning. 
 
Ad. Punkt 4. Overordnet drøftelse af den videre håndtering af 
corona-situationens påvirkning af FIU’s økonomi. 
FIU har søgt Slots- og Kulturstyrelsen om kompensation for faste 
omkostninger i åbningsforbudsperioden, ca. 175.000,- kr.  
Udvalget bad om et samlet estimat på årsregnskabet, og bad 
samtidig om at der udvises omhu og påpasselighed vedr. udgifter. 
 
 
Ad punkt. 5. meddelelser og opfølgning bordet rundt: 
Søren: KuhreFysio APS har opsagt deres lejemål pr. 1. september 2020.                        
Bestyrelse og Kultur & Fritidsudvalget har møde 19/8 2020, hvor FIU vil 
fremlægge forslag til forbedringer af idrætsfaciliteter på Frederiksberg (nyt 
idrætsanlæg på Rolighedsvej, renovering af Nandrupsvej m.m.) til 
Kommunens budget. 
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Ad punkt 6. Næste møde 
26. oktober 2020 kl. 17.30. 
 
Ad punkt 7. Eventuelt 

  
  

  
 
Referent Hanne Andersen 
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