Referat – Ordinært Repræsentantskabsmøde 2020

4. september 2020

Torsdag den 3. september 2020 kl. 18:00
I Frederiksberghallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg
Repræsentanter tilstede (* = Stemmeret):
FIU Bestyrelsesformand

Michael Christiansen*

FIU Bestyrelsessuppleant

Gorm Andersen*

FIU Bestyrelsesmedlem

Nicolai Sichlau*

FIU Bestyrelsesmedlem

Lars Sørensen*

FIU Bestyrelsesmedlem

Jens Laulund*

FIU Bestyrelsesmedlem

Michael Andersen*

FIU Økonomiudvalg medlem

Frank Meldgaard Pedersen*

FIU Idrætsudvalg, medlem

Jan Busk Pedersen*

FIU Idrætsudvalg, medlem

Torben Lorentzen*

FIU Klubrepræsentant FIF Atletik

Ralph Johannsen*
Bjarne Jørgensen

FIU Klubrepræsentant KSG Idræt

Bente Biering-Sørensen*

FIU Klubrepræsentant Frb. Senior Motion

Birthe Nilsson*
Susanne Hansen

FIU Klubrepræsentant Pan Idræt

Henrik Als*
Ümit Öztürk

FIU Klubrepræsentant CBS Sport

Cecilie Jørgensen*
Niclas Lippert

FIU Klubrepræsentant Frb. Bane- og Landevejsklub

David Rasmussen*

FIU Klubrepræsentant FIF Håndbold

Allan Molz*

FIU Klubrepræsentant Frb. Sport Stacking Klub

Martin Groule*
Lone Groule

FIU Klubrepræsentant Idræt i Dagtimerne

Henrik Schledermann*
Herdis Ejstrup

FIU Klubrepræsentant Frb. Bueskydning

Henrik Tangø-Brandt*

FIU Klubrepræsentant Frb. Bordtennis Klub

John Nielsen*
Jan Kristoffersen

FIU Klubrepræsentant Frb. Volley

Kirsten Christensen*

FIU Klubrepræsentant Frb. Amatørdanser Forening

Torben Hemager*

FIU Klubrepræsentant KB Fodbold

Keld Jørgensen*
Henrik Eigenbrot

FIU Klubrepræsentant Karateklubben Mujin-Kai

Kenneth Bo Jørgensen*

FIU Klubrepræsentant FIF Petanque

Lars Juul*

FIU Klubrepræsentant SportsKollektivet

Lars Vincent Pedersen*
Nina Albertsen

FIU Klubrepræsentant SAGA

Paul Henrik Glasius*

FIU Klubrepræsentant Frb. Slots Fægteklub

Lone Jannok Porsbo*

FIU Klubrepræsentant Parasport Frb.

Mansoor Siddiqi*
Hjælper

FIU Klubrepræsentant FB

Jørgen Andersen*
Christian Kjærgaard

FIU Klubrepræsentant Hermes

Tine Damm Timming*
Martin Hilker
Line Larsen

FIU Klubrepræsentant Frb. Ju-jutsu Klub

Chamara Bulathsinhala*

FIU Klubrepræsentant Frb. Karate Klub

Ralf Lindahl*

FIU Klubrepræsentant BK Ydun

Simon Rasmussen*
Søren Skriver

FIU Klubrepræsentant FA2000

Tommy Burmeister Madsen*
John Stevns

FIU Klubrepræsentant HSK

Allan Nyhus*

FIU Kommunalrepræsentant

Nikolaj Bøgh*

FIU Kommunalrepræsentant

David Munis Zepernick*

Inviterede gæster tilstede:
beja@beja-frb.dk
hanneogbjarne@dktvmail.dk
bodilallesenholm@gmail.com
cmadsen_50@hotmail.com
henrik.theil@privat.dk
FIU Halinspektør
FIU Halinspektør
FIU Admin
FIU Admin
FIU Admin
FIU Admin
Kultur og Fritid
Kultur og Fritid
alexbrokso@gmail.com
Revisor
Dirigent
Kandidat til IU
kandidat til IU
Tidl. Borgmester

Benny Jacobsen
Bjarne Nielsen
Bodil Allesen-Holm
Claus B. Madsen
Henrik Theil
Jan Schlüter
Anette Larsen
Karina Jacobsgaard
Dorthe Olsen
Søren Burchall
Mia Bergsbo
Vibeke Foltmann
John Månson
Alex Broksø
Peter Jensen
Henrik Ravnild
Jim Vad Sørensen
Lasse Brandt
Jørgen Glenthøj

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Henrik Ravnild. Henrik Ravnild blev enstemmigt valgt med bifald,
konstaterede af mødet var rettidigt og lovligt indkaldt på mail den 19. august 2020. Afholdelsen af
mødet blev godkendt trods tidsfristoverskridelsen grundet COVID-19. Med fremmødte
stemmeberettiget på 57% blev repræsentantskabet erklæret beslutningsdygtigt. I alt var der 72
fremmødte.
2. FIUs formand aflægger beretning for virksomheden i det forløbende år.
Uddeling af priser
Inden formanden gik i gang med sin mundtlige beretning, uddelte han først priser til to særlige
personer, der har gjort en enorm forskel for foreningsidrætten på Frederiksberg:
Jubilæumslegatet / Bjørnen (hvid)
Ildsjælen der brænder for foreningen, Martin Hilker, Hermes,
Er ikke udøver af den idræt han beskæftiger sig med, men ved alt om den. Vedholdende, visionær
og tidligere talentfuld håndboldspiller. Martin er tidl. Formand for gymnastikforeningen for Hermes,
som han gennem sin kone og børns engagement i gymnastikken blev draget ind i. Han har ydet en
helt afgørende indsats i forhold til at løfte både medlemsskaren af Hermes samt rammerne for
gymnastikkens udfoldelse.

FIUs Ærestegn (Nålen)
Henrik Theil fik under stort bifald tildelt Nålen. Henrik Theil har været særdeles aktiv i
Frederiksbergs idrætsliv, dels først som aktiv, hvor der blev prøvet kræfter med KB, FB og KFIF,
senere som en drivende kræft i FA2000 bestyrelse, hvor det især var økonomien, der talte til Theil.
Det betød knap 20 år som FA2000 økonomiansvarlige samt en lang periode, hvor Theil sad som
solid formand for FIUs økonomiudvalg. Særligt blev det også fremhævet, at Theil på sin helt egen
festlige facon, altid har været god til at fremlægge de tørre tal med en god portion humor.

FIUs Ærestegn (Nålen)

Niels-Christian Holmstrøm, afgående formand i KB, vil også modtage Nålen, men han kunne
desværre ikke deltage i dag.

Formandens mundtlige beretning
2019:












2019 er ved at være længe siden, og meget er sket i 2020, som man ikke kan lade være
med at bemærke og knytte nogle kommentarer til på dette møde.
FIU var i 2019 meget engageret i bevæg dig for livet og agerede rugemor for nye
foreninger; Sportsklubben og FrbDans
Hvorfor skal man være medlem af FIU – jo flere vi er jo stærkere står vi, og jo større er
den ressource-, erfarings- og vidensbase, vi kan trække på.
Nye idrætsanlæg på Rolighedsvej og Nordens Plads – Her har vi det sidste år spillet bold
med kommunen omkring ønsker og behov på idrættens vegne.
Demokrati, fagidrætsudvalg, brugergrupper og IU og ØU, Bestyrelsen. Alle foreninger kan
få en stemme og blive hørt i FIUs organer.
Foreninger har taget et kæmpe ansvar if til corona og de retningslinjer der er blevet
udstukket, og FIU gør sit bedste for at guide foreningerne i samarbejde med kommunen og
de offentlige myndigheder.
Statens hjælpepakkerne har ikke tilgodeset idrætterne voldsomt, men heldigvis er vi ikke
værst ramt.
Bookingportalen: der er kommet en ny bookingportal. Den kræver, at man lige sætter sig
ind i tingene, men er ellers nem, og gør det den skal. Den er et fint redskab til at orientere
sig om ledige faciliteter i hverdagen, og sikre en bedre udnyttelse af faciliteterne.
Hvad er det idrætten kan? Idrætten er helt suveræn til at samle folk. Den lære os
grundlæggende værdier, normer og ”spilleregler” og skaber sociale fællesskaber på tværs
af samfundslag. Og så spiller den en selvfølgelig en væsentlig rolle for vores sundhed.

Kommentarer til beretningen:
Det var ingen kommentarer til den skriftlige og mundtlige beretning.
Formanden/dirigenten meldte dermed for den mundtlige beretning som godkendt og overlod
herefter den skriftlige og mundtlige beretning til repræsentantskabets behandling.

3. Forelæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber for FIU og cafeterierne i
Kedelhallen, Mariendalshallen, Damsøbadet og Bülowsvejhallen.
Fungerende formand for FIUs økonomiudvalg Michael Christiansen orienterede om FIUs
regnskaber og herunder om nye tiltag/forbedringer i haller og på anlæggene:
Udover de faste udgifter, er pengene er i 2019 i høj grad brugt på:
 Nyt tag til hal 3 Frederiksberghallerne.
 Løbebanerne renoveret i Idrætsparken
 Kastegården er blevet renoveret
 Nandrupsvej, hockeybane delt op i tre, så den kan bruges til diverse boldspil
 Kildesortering på alle anlæg på kommunen
Har ofret mange penge på energi-optimering de sidste mange år.
FIUs samlede basis udgifter og indtægter ligner meget 2018.
Alex Broksø rettelse til MC forelæggelse af regnskaber: Hermes byggefond – sidste tinglysning
underskrevet i går.
Ros til FIU fra Lars Juul
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingent/medlemskab af FIU forbliver uændret 1.500 kr. årligt.
5. Indkomne forslag.
Forslag v/Kommunal Repræsentant David Zepernick: Medbestemmelse til børn og unge er
essensen af forslaget. David Z. forklarer baggrunden og motivationen for forslaget. Et venligt vink
med en vognstang om at bringe vedtægter op til det 21. århundrede.
Kommentarer til forslaget:
Keld Jørgensen, KB, overrasket over at forslaget kommer op igen, da det har været oppe tidligere i
folkeoplysningsudvalget, kultur- og fritidsudvalget. Osv. Der er ikke lovhjelm til dette forslag.
Har også være oppe på FIU formandsmøde, uden tilslutning.
Mange klubber har eksisteret i mange år og der er en bred variation af idrætstilbud på
Frederiksberg. Klubben skal selv have indflydelse på beslutningsprocesserne i deres egen forening.
Forslaget er en ”one size fits all” løsning, der ikke bør presses ned over Frederiksbergs
idrætsforeninger. Børn ikke mere demokratiske af, at deres forældre kan stemme på deres vegne.
Der er masser af muligheder for forældre for at få indflydelse i klubberne på anden vis.
Kommunen skulle hellere bruge ressourcer på bedre faciliteter.
Kenneth Bo Jørgensen: hans forening vil genre have forældrene med, men de skal være op til den
enkelte forening selv at bestemme.

Nikolaj Bøgh: Forslaget stillet i kommunalbestyrelsen og behandlet i kultur- og fritidsudvalget og i
folkeoplysningsudvalget. Kommunen kan ikke bestemme hvordan foreningerne skal indrette sig på
den front, men blot stille forslag. Har det fint med at foreningerne finder deres egen vej, det synes
han er det rigtige at gøre
David Zepernick: Er uenig om dette med Nikolaj B. Savner det gode argument, for ikke at ændre
reglerne.
Frank Meldgaard: Kan ikke være uenig i motivationen for forslaget, men det kan være
ødelæggende for en forening.
Hermes: Tine Damm Timming: Hvis man er medlem kan man jo godt være med til at bestemme:
Så man kan jo bare melde sig ind.
Til sidst runder Dirigenten diskussionen af. Forslaget anses som en hensigtserklæring, og det kan
ikke komme til valg, da emnet rækker udover FIU’s i lovene beskrevne formål. Men opfordringen
er hermed til at diskutere det ude i klubberne.
6. Valg af formand for FIU

Michael Christiansen – er villig til genvalg.
Genvalgt

7. Valg af formand for økonomiudvalget

Henrik Theil er fratrådt midt i perioden –bestyrelsen foreslår valg af Torben Lorentzen.
Valgt

8. Valg af formand for idrætsudvalget

Intet valg at foretage, da denne post kun vælges i ulige år.
9. Valg af et bestyrelsesmedlem samt en suppleant

Jens Laulund – er villig til genvalg.
Valgt

Suppleanten Gorm Andersen – er villig til genvalg.
Valgt

10. Valg af et medlem til økonomiudvalget

Brian Christensen – er villig til genvalg.
Valgt

11. Valg af to medlemmer til idrætsudvalget

Berit El-Nassar og Torben Lorentzen – begge ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Jim
Vad Sørensen og Lasse Brandt.
Begge valgt

12. Valg af to revisorer samt suppleant herfor, samt godkendelse af indstilling fra
bestyrelsen om valg af en statsautoriseret eller registreret revisor

Jørgen Andersen villig til genvalg
Valgt

Alex Broksø - Alex ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Claus B. Madsen.
Valgt.

Suppleant Lars Juul – villig til genvalg.
Valgt

Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Bille og Buch-Andersen (registrerede revisorer).
Valgt

13. Eventuelt.
Klapsalver til Henrik Theil for den mangeårige indsats.
Tak og bifald til dirigenten.

Dirigenten takkede for fint fremmøde og god ro og orden, og lukkede repræsentantskabsmødet kl.
ca. 19.30.

Referent: Dorthe Monique Olsen, FIU administration

_____________________________

_______________________________

Michael Christiansen
Bestyrelsesformand

Henrik Ravnild
Dirigent

