
 
 

 
 

14. oktober 2020 

 

Dato:  Torsdag d. 8. oktober 2020   

Tilstede:  Nicolai Sichlau, Michael Andersen, Lars Sørensen, Jens Laulund, Torben Lorentzen og 
Søren Burchall 

Afbud:  Michael Christiansen og Gorm Andersen 

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Opfølgning på repræsentantskabsmødet 

a. Konstituering af bestyrelsen  

3. Opfølgning bestyrelsesseminar 

a. Videre bearbejdede oplæg fra arb.grupper 

i. Opdatering af vision, mission og værdier 

ii. Fokusområder i forlængelse af foreningsundersøgelse 

iii. Fokusområder ud fra interessentanalyse 

b. Det videre forløb 

i. Opsamling og kommunikation 

ii. Inddragelse af foreninger og FIU’s interne udvalg og grupper 

4. Drøftelse af udfordring med København Karateklubs lokalesituation 

5. Referater  

a. Referat fra ØU-møde den 18. august 2020 

b. Referat fra IU-møde den 18. august 2020 

c. Referat fra møde i brugergruppen for Kedelhallen den 1. september 2020 

d. Referat fra møde i bestyrelsen den 3. september 2020 

e. Referat fra Repræsentantskabsmødet den 3. september 2020 

6. Generel orientering fra: 

a. FIU’s Idrætsudvalg v/ Nicolai Sichlau 

b. FIU’s Økonomiudvalg v/Torben Lorentzen 

c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

Referat – møde i FIU’s bestyrelse 
 



 
 

 
 

7. Meddelelser bordet rundt 

 

Ad punkt 1 Protokol 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad punkt 2 Opfølgning på repræsentantskabsmødet 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med afviklingen af repræsentantskabsmødet, som ikke gav 
anledning til ønsker om ændringer ift. rammerne for kommende møder. 

Samtidig konstituerede bestyrelsen sig som følger 

• Bestyrelsens repræsentant i Økonomiudvalget 
Michael Christiansen 

• Bestyrelsens repræsentanter i brugergrupperne 

o Frederiksberghallerne 
Michael Andersen 

o Damsøbadet/Frederiksberg Idrætspark 
Lars Sørensen  

o Bülowsvejhallen 
Nicolai Sichlau 

o Mariendalshallen 
Nicolai Sichlau 

o Kedelhallen 
Lars Sørensen  

o Nandrupsvej 
Nicolai Sichlau 

o Flintholm Svømme- og gymnastikhal 
Jens Laulund 

o Magneten 
Gorm Andersen 

o Hermeshallen 
Michael Christiansen 

 

 Ad punkt 3 Opfølgning bestyrelsesseminar2021 

Bestyrelsen besluttede at udsætte dette punkt til drøftelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som 
afholdes onsdag d. 11. november 2020. I god tid forud for mødet udsender Søren Burchall 



 
 

 
 

køreplan med de udestående opgaver, så oplæg kan færdiggøres  og udsendes forud for mødet. 
 

 

Ad punkt 4 Drøftelse af udfordring med København Karateklubs lokalesituation 

Søren Burchall fremlagde sagen med København Karateklubs aktuelle lokalesituation, hvor klubben 
er blevet varslet en voldsom huslejestigning i deres lejede lokaler. Bestyrelsen besluttede følgende 
som FIU’s holdning til håndtering af sagen 

• Det varslede prisniveau for leje af faciliteten er dyrere end hvad der er rimeligt for leje af 
lokaler til folkeoplysende aktiviteter. En løsning med en kommunal overtagelse af lejemålet 
bør derfor kun ske som en midlertidig løsning. Den langsigtede løsning må være, at 
Frederiksberg kommune etablerer et kampsportscenter, som også gerne må kunne huse 
andre kampsportsforeninger, herunder Ashihara Karate, der har til huse i egne lokaler i et 
erhverslejemål (og dermed potentielt risikerer at haven i samme situation som København 
Karateklub). 
 

• En løsning med en kommunal overtagelse af lejemålet må ikke få økonomisk betydning for 
byens øvrige idrætsforeninger (som kunne ske ved at tage midler fra kommunens ramme til 
aktivitets- eller lokaletilskud). Den politisk afsatte merbevilling på 200 tkr. fra budget 2021 til 
optimeret udnyttelse af byens idrætsfaciliteter, kan i mindre omfang medvirke til finansiering 
af den kommunale merudgift ved at overtage lejemålet. 
 

• København Karateklub bør som udgangspunkt behandles på samme vis som øvrige 
foreninger, hvis kommunen overtager lejemålet, og København Karateklub dermed bliver 
bruger af tildelte tider i en kommunalt/FIU-dreven facilitet. Men om nødvendigt, kan 
København Karateklub i et tidsbegrænset perspektiv stilles krav om medfinansiering til den 
kommunale merudgift ved overtagelse af lejemålet. En mulig model kan være en faldende 
betaling fra København Karateklub, startende med et niveau under klubbens nuværende 
nettoudgift. 

Hvis København Karateklub som ventet ikke selv finder løsninger på udfordringerne med deres 
lokalesituation, bad bestyrelsen Søren Burchall fremsende skriv til Frederiksberg kommune med 
FIU’s forslag til afhjælpning af sagen. 
 

Ad punkt 5 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 



 
 

 
 

e. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 
 

Ad punkt 6 Generel orientering  

a. Nicolai Sichlau orienterede kort om 

- At IU planlægger et større møde med foreningerne med drøftelse af principperne 
bag FIU’s håndtering af fordelingen af tider til foreningerne i de forskellige faciliteter 

b. Torben Lorentzen havde intet at berette 

c. Søren Burchall orientering kort om 

- De positive erfaringer med den digitale platform Motivo til markedsføring af ledige 
pladser på foreningernes forskelige hold 

- At Henrik Løndal vikariere på den ledige plads som idrætskonsulent efter Mia 
Bergsbos opsigelse 

- Erfaringerne med foreningernes efterlevelse af corona-instruktionerne på FIU’s 
anlæg 

- Opfølgningen på Frederiksberg kommunes budgetaftale for 2021 
 

Ad punkt 7 Meddelelser 

Bestyrelsen drøftede kort den videre fremdrift i processen med mulig formel navneskift for 
Frederiksberg Idræts-Union. Dette emne tages med på dagsordenen til kommende 
bestyrelsesmøde. 

 
 

Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 
organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

    

 

Referent Søren Burchall 


