
 
 

Referat - Idrætsudvalgsmøde 

Tid og sted:  Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 17.00 i FIU’s administration. 

Til stede: Nicolai Sichlau, Lasse Brandt, Christina Christensen, Jan Busk, Henrik 

Løndal (FIU), Karina Ildor Jacobsgaard (FIU) 

Afbud: Jim Vad Sørensen 

 

Dagsorden 

Punkt Ansvar og deadline 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

2. Orientering og status fra idrætskonsulenterne  

 Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg + Åben Hal 

 Aktivitetsoptællinger herunder status på Hallmonitor 

KIJ orienterede om, at FIU og Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg har 

truffet beslutning om at arbejde videre med Motivu som onlineplatform 

for foreningerne til at rekruttere medlemmer. Hvordan den endelige 

udformning af forlængelsen af samarbejdet skal udmøntes og komme 

foreningerne til gode er endnu ikke helt fastlagt. 

HL orienterede om Åben Hal, der er en forældre-barn-aktivitet, der 

finder sted hver lørdag formiddag i Hermeshallen og som FIU forestår 

koordineringen af i forhold til stab og facilitet. Det har været 

velfungerende og er populært blandt de deltagende børn og forældre. 

I første omgang fortsætter Åben Hal året ud, men der arbejdes på, at 

det fortsætter også i 2021. Det finder sted indenfor COVID-19-

restriktioner omkring forældre-barn-aktiviteter. 

HL orienterede om HallMonitor, som er et automatisk 

aktivitetsoptællingssystem. Det kendes allerede fra Kedelhallen, 

Hermeshallen og Ny Hollænderskolen. Som en del af et projekt under 

LOA vil der inden for kort tid blive sat yderligere 30 kameraer op som 

automatisk kan tælle antallet af deltagere i den pågældende facilitet. 

Hovedparten af kameraerne sættes op til at foretage optælling på 

fodboldbanerne på Jens Jessens Vej, mens de øvrige sættes op i 

KU.BE, skolegymnastiksale og Frederiksberg Idrætspark. 

 

 



 
 

 

3. Nye aktiviteter i foreninger 

På baggrund af SportsKollektivets ansøgninger om brug af 

beachvolleybaner og løbebaner i Frederiksberg Idrætspark drøftede IU 

om disse aktiviteter i regi af SportsKollektivet var af tilstrækkelig 

omfang, regelmæssighed og varighed til, at SportsKollektivet skulle 

optages i Atletikudvalget og der skulle nedsættes et Beachvolleyudvalg 

(BeachU). IU vurderede, at aktiviteterne i begge tilfælde berettigede til, 

at 1) SportsKollektivet skulle indlemmes i AtlU og 2) at der med to 

beachvolleyklubber, jf. FIU’s retningslinjer om fagidrætsudvalg, skulle 

nedsættes et fagidrætsudvalg for beachvolley. Lasse Brandt blev 

udpeget til at være IU’s repræsentant i BeachU. 

 

 

 

Idrætskonsulenterne 

(IK) retter 

henvendelse til 

SportsKollektivet, 

AtlU og 

Frederiksberg 

Beachvolleyklub 

med besked om 

henholdsvis 

indlemmelse i samt 

oprettelse af 

fagidrætsudvalg 

 

4. Fordeling af faciliteter udendørs 

Idrætsudvalget vedtog planen for fordeling af de udendørs faciliteter i 

SOMMER 2021 + VINTER 2021/2022. Alle foreningernes ønsker var 

indgivet indenfor de af IU tidligere tildelte tider til de enkelte 

idrætsgrene, så IU havde ingen yderligere kommentarer til planen og 

overlader til fagidrætsudvalgene at fordele tider på foreningsniveau. 

 

 

IK sender den 

vedtagne fordeling 

videre til 

fagidrætsudvalg og 

til foreninger uden 

for fagudvalg. 

Deadlines for 

FagU’s interne 

fordeling er medio 

januar.  

 

5. Facilitetsønskelisten 

Idrætsudvalget gennemgik to rettidigt indkomne ønsker til 

facilitetsønskelisten, der ikke blev behandlet ved seneste møde, og 

foretog en prioritering i kategori A, B og C. Facilitetsønskelisten vil 

blive behandlet på FIUs fælles budgetmøde. 

 

 

 

IK tilføjer 

kategoriseringen af 

de to ønsker til 

facilitetsønskelisten 

 

6. Referater siden sidst 

Repræsentantskabsmøde 3. september 2020 – ingen kommentarer 

Bestyrelsesmøde 3. september 2020 – ingen kommentarer 

 

 



 
 

 

7. Bordet rundt / Eventuelt 

HL takkede for IU’s evne til at hastebehandle en forespørgsel fra FBTK 

vedr. afvikling af kampe, men tilkendegav også, at det ved fremtidige 

tilfælde vil skulle søges løst først foreningerne/parterne imellem, før 

end det bliver en sag for IU. IU fandt det hensigtsmæssigt, at FIU’s 

administration/personale starter med at forsøge at stemme tingene af 

mellem foreningerne/parterne inden det bliver gjort til en formel sag. 

 

 

 


