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12. marts 2021 

 

Dato: 24. februar 2021 

 Microsoft TEAMS-møde. 

Tilstede:  Torben Lorentzen, Michael Christiansen, Brian Christensen, Frank Meldgaard 
Pedersen, Søren Burchall og Hanne Andersen.  

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 26.10.2020 og fælles budgetmøde 
26.11.2020. 
  

2. Status på økonomien for hele 2020 
a.  Frederiksberghallerne 
b.  Opvisningshallen 
c.  Bülowsvejhallen 
d.  Hermeshallen 
e.  Damsøbadet 
f.  Mariendalshallen 
g.  Kedelhallen 
h.  Administrationen  
i.  FIU’s samlede regnskab 
j. Puljen til årets større opgaver 

 
3. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne for hele 2020 

 
4. Samlet godkendelse af årsregnskabet og revisionsprotokollatet 

 
5. Status på det vedtagne budget 2021 med fokus på Corona-restriktionernes påvirkning. 

 
6. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 

a. Administrationen 
b. Øvrige 

 
7. Afklaring af datoer for årets ØU-møder 

 
8. Eventuelt 

 

Referat – FIU’s økonomiudvalg 
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Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 26.10 2020 
Ingen bemærkninger til referatet. 
 
Punkt 2. Status på økonomien for hele 2020. 
ØU gennemgik regnskaberne for de enkelte anlæg. 
 
Udvalget havde en snak om omkostningerne/indtægterne vedr. den sociale ankestyrelse. 
Administrationen undersøger dette til næste møde. 
 
Da hallerne har været delvis lukket grundet Covid-19, forventes der en tilbagebetaling for 
Fjernvarme og vand, mens el-forbruget afregnes efter det faktiske forbrug. 
 
Generelt skal vi blive bedre til at estimere indtægter og udgifter. 
 
FIU har fået dækket manglende halleje (grundet Covid-19) i Hermeshallen af Frederiksberg 
Kommune. Ekstra udgifter til ekstra rengøring er ligeledes blevet dækket af Kommunen. 
 
ØU havde ingen bemærkninger til regnskaberne. 
 
FIU’s samlede regnskab 
Det samlede regnskab for FIU for 2019 viste et overskud på kr. 195.818,-. 
 
Puljen til årets større opgaver 
Oversigt over større opgaver blev gennemgået og godkendt. 
 
Punkt 3. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne for hele 2020 
ØU gennemgik bruttofortjenesterne og omsætningstal for de enkelte cafeteriaer, hvor 
konsekvenserne af nedlukningen grundet Covid-19, tydeligt kunne aflæses i de negative resultater.  
ØU havde en lang snak om vigtigheden af cafeteriernes eksistens (med udgangspunkt i deres 
betydning for det sociale liv på anlæggene).  
Et samlet regnskab, dog med underliggende regnskaber for de enkelte cafeterier, blev drøftet. Ved 
en sammenlægning ville man bl.a. kunne spare udgifter til bank gebyr/renteudgifter, 
dankortterminal abonnement m.m. 
ADM undersøger dette i samråd med FIU´s eksterne revisorer. 
 
Alle regnskaber blev godkendt. 
 
Punkt 4. Samlet godkendelse af årsregnskabet og revisionsprotokollatet 
Revisionsprotokollatet blev gennemgået, ØU bad Søren om at undersøge om det ikke er bestyrelsen 
der underskriver regnskabet og ikke som nu ØU, Søren undersøger dette og vender tilbage. 
Årsregnskaber og protokollatet blev godkendt. 
 
Punkt 5. Status på det vedtagne budget for 2021 med fokus på Corona-restriktionernes påvirkning. 
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Budgettet blev gennemgået uden bemærkninger. 
 
 
 
Punkt 9. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 
Administrationen, Søren:  
FIU’s repræsentantskabsmøde i slutningen af marts er (grundet Covid-19) blevet udskudt, indtil det 
kan afholdes på forsvarlig og tryg vis. 
 
FIU overtager (med tilskud fra Frederiksberg Kommune) driften af lokalerne, hvor Københavns 
Karate er indlejer, på Bernhard Bangs Alle. 
 
FIU har fået ny IT-udbyder – IT Confidence, i forbindelse med dette er der sket en opgraderet til 
Microsoft 365. FIU har besluttet at overgå fra regnskabssystemet Navision til E-conomic. 
 
FIU har igennem DIF og DGI fået bevilliget et tilskud på kr. 240.000, - til et projekt, der skal styrke 
fællesskaberne blandt de unge i idrætsforeninger, KB, Falcon basket og FKIF er tilknyttet projektet. 
 
Frederiksberg vil sætte driften af de udendørs idrætsanlæg i udbud, og når dette sker, har 
bestyrelsen besluttet, at FIU vil have mulighed for at byde på opgaven. Pt. er det FGV der står for 
driften af de udendørs idrætsfaciliteter. 
 
Øvrige 
En snak om betydning af Covid-19 restriktionernes indflydelse på foreningernes medlemsantal. 
FIU har iværksat flere hjælpende tiltag til foreningerne til fastholdelse af medlemmer. FIU har bl.a. 
indgået en aftale med Motivu, hvor foreningerne via en rabatordning kan anvende Motivus 
platform for at tiltrække nye medlemmer. 
 
Ad. Punkt 6 Næste møde 
Der blev fastlagt følgende mødedatoer for ØU: 
Mandag den 3. maj, mandag den 16. august, mandag den 1.november og onsdag den 23. 
februar 2022. Alle møder med start kl. 17.30. 
Fællesmøde med bestyrelsen, halinspektørerne og centerlederne torsdag den 17. november 2021. 

 
Ad. Punkt 7. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 
Referent Hanne Andersen 
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