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Referat  

Idrætsudvalgsmøde 

Tid og sted:  Tirsdag den 18. august 2020 kl. 17.00 i Kedelhallen.  

Deltagere: Nicolai Sichlau (NS), Lasse Brandt (LB), Jim Vad Sørensen (JVS), 

Christina Christensen (CC), Jan Busk (JB), Karina Ildor Jacobsgaard, FIU (KIJ), 

Mia Bergsbo, referent (MB) (referent) 

 

Punkt Orientering/ beslutning 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der blev tilføjet et par punkter til eventuelt og derefter blev dagsorden 

godkendt 

   2. Oplæg til proces for 

fordelingsnøglerne 

Formålet med mødet er en 

drøftelse af om 

fordelingsnøglerne skal og 

kan bruges til at 

sammenligne idrætter på 

tværs. F.eks. i forhold til 

adgang til nye tider og 

faciliteter. 

 

• Idrætskonsulenterne mødes med LB og JVS for at tilrettelægge 

processen. 

 

3. Hvordan prioriteres 

idrætter i eksempelvis nye 

faciliteter eller når der 

kommer flere tider i 

eksisterende faciliteter? 

 

Idrætsudvalget drøftede hvorvidt en række parametre kan danne 

baggrund for prioritering af idrætter og foreninger når der kommer ledige 

tider og ekstra faciliteter til. 

o En proces omkring fordelingsnøgler må vise hvorvidt de 

kan benyttes til at prioritere mellem forskellige idrætter med 

fordelingsnøgler. Det er vigtigt i den forbindelse at overveje 

hvordan idrætter uden fordelingsnøgler inkluderes og 

sammenlignes. 

o I forhold til nye indendørs faciliteter og tider, så skal 

indendørs idræt prioriteres højere end udendørs idræt 

(fodbold, atletik, rugby, petanque, beachvolley m.fl.) 

o Alle foreninger skal have de samme muligheder for at byde 

ind på ledige tider på udendørs faciliteter, som de har på 

indendørs faciliteter. 

 

o Ventelister kan i sig selv ikke benyttes som parameter. Dog 

skal man være opmærksom på, at indtag af for stort antal 
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medlemmer i stedet for at have venteliste kan udnyttes som 

redskab til at presse på i fordelingsnøglen. Hvis en 

forening tager mange nye ind og træner for mange i en 

facilitet, vil de året efter kunne dokumentere flere 

gennemførte hold end klubber med ventelister, og dermed 

have skabt et større behov for tid. 

 

o Idrætter/foreninger der er i risiko for at miste deres tider 

(hvis eksempelvis en facilitet står over for at lukke) skal 

prioriteres meget højt. 

 

 

o Idrætter/foreninger der kan sandsynliggøre en 

medlemsfremgang ved at få flere tider prioriteres højere, 

men det er ikke et parameter, der kan stå alene. At kunne 

skabe en højere kvalitet i aktiviteten er også et parameter, 

der kan påvirke hvordan idrætten/foreningen prioriteres. 

 

o Antal brugere per m2 har ingen indflydelse på hvordan 

idrætten/foreningen prioriteres. 

 

4. Referater siden sidst 

Badmintonudvalget: 

https://fiu-

frederiksberg.dk/wp-

content/uploads/2020/06/Ba

dmintonudvalget-

15062020.pdf 

Volleyballudvalget: 

https://fiu-

frederiksberg.dk/wp-

content/uploads/2020/06/Fa

g.idr_.udv_.voll_.ref_040620

20.pdf 

Bestyrelsen: https://fiu-

frederiksberg.dk/wp-

content/uploads/2020/07/Re

ferat-FIU-

bestyrelsesm%C3%B8de-

2020-6-29.pdf 

 

 
Referaterne blev gennemgået. 

5. Bordet rundt Intet nyt fremkom 
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6. Orientering og status fra 

idrætskonsulenterne 

 

 

 

MB orienterede om at hun stopper i FIU med udgangen af september. 

 

 

7. Eventuelt 

Dagsorden: laves af idrætskonsulenterne og formanden for udvalget. 

Medlemmer er velkomne til at sende forslag til dagsordenen. 

 

Til repræsentantskabsmødet i september stiller Lasse og Jim op til de to 

ledige poster i IU. Christina stiller op til uformelt at være tilknyttet IU, indtil 

at antallet af medlemmer i IU tilrettes i FIUs love. Som det er nu, kan der 

være fire medlemmer i IU.  

 

JVS foreslog at Idrætsudvalget inviterer foreningerne på en cykeltur, hvor 

der køres rundt til de forskellige faciliteter i kommunen. Formålet er at 

foreningerne kan se hvilke faciliteter, der er egnede til deres idræt og at 

der dermed kan åbnes op for nogle muligheder for at optimere og 

omrokere i halfordelingen. 

Cykelturen arrangeres forud for halfordelingen. 

 

 

 


