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15. februar 2020 

 

Dato:  Onsdag d. 27. januar 2021   

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

Afbud:   

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Drøftelse af status på FIU’s indsatsområde Politiske kontakter 

3. Drøftelse af FIU’s håndtering af den aktuelle nedlukning af foreningsidrætten samt den 
kommende genåbning 

4. Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 18. marts 2021 herunder kandidater til valg 

5. Behandling af anmodning fra foreningen Akroyoga Frederiksberg om optagelse i FIU 

6. Referater  

a. Referat fra møde i bestyrelsen den 7. december 2020 

7. Generel orientering fra: 

a. FIU’s Idrætsudvalg v/ Nicolai Sichlau 

b. FIU’s Økonomiudvalg v/Torben Lorentzen 

c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

8. Meddelelser bordet rundt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat – møde i FIU’s bestyrelse 
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Ad punkt 1 Protokol 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad punkt 2 Drøftelse af status på FIU’s indsatsområde Politiske kontakter 
Bestyrelsen gennemgik oplægget omkring FIU’s politiske kontakter, og drøftede forskellige tiltag 
både aktuelt og frem mod kommunevalget til november. 

Lars Sørensen opfordrede til, at der laves en liste med sager og emner, som vi skal få dialog med 
relevante politikerne omkring. 

Jens Laulund foreslog at FIU op mod kommunalvalget tager initiativ til det debatmøde med fokus på 
idræt, gerne i kombination med en idrætsaktivitet for de inviterede politikere. Mødet skal forsøges 
markedsført igennem idrætsforeningerne. 

Bestyrelsen besluttede at dokumentet med overblik over de politiske kontakter bliver et åbent 
dokument for bestyrelsen, hvor det er et fælles ansvar at sikre et løbende overblik med 
opdateringer. 

Ad punkt 3 Drøftelse af FIU’s håndtering af den aktuelle nedlukning af foreningsidrætten samt den 
kommende genåbning 

Søren Burchall orienterede om den aktuelle nedlukning af faciliteterne herunder 
idrætskonsulenternes arbejde med foreningerne. Alt tyder på et ønske/behov fra foreningerne om 
udvidet åbningstid på anlæggene til afvikling af mulige kampe herunder foråret-sommeren samt til 
træning i sommerferien. 

Gorm Andersen bemærkede, at DIF allerede har udsendt en anbefaling om forlængelse af sæsonen 
for mange idrætter. 

Bestyrelsen besluttede at FIU skal sikre at foreningernes behov for udvidet adgang til faciliteterne 
skal forsøges imødekommet inkl. i ferieperioden. Omkostningerne hertil skal søges dækket af 
Frederiksberg kommune. 

Bestyrelsen bad Nicolai Sichlau sikre, at IU drøfter en mulig force marjure-plan for fordeling af 
udendørsfaciliteterne, så indendørs idrætten kan få adgang til at gennemføre nogle aktiviteter, så 
længe indendørs faciliteterne er nedlukket.  

Ad punkt 4 Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 18. marts 2021 herunder kandidater til valg 

Bestyrelsen besluttede at rep.mødet om nødvendigt udsættes til senere afholdelse. I så fald skal det 
undersøges, om sikkerheden ved gennemførelsen af mødet kan forbedres ved afvikles i et større 
lokale. 
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Bestyrelsen drøftede et mulig forslag om lovændring, og besluttede at fremsætte forslag om 

- Udvidelse af IU til 5 medlemmer 
- Navneændring af til Frederiksberg Idræt, hvor logo og kaldenavnet FIU fortsætter som hidtil. 

Omkring kandidater til hæderspriserne vedtog bestyrelsen at afklare dette via mail. 

 

Ad punkt 5 Behandling af anmodning fra foreningen Akroyoga Frederiksberg om optagelse i FIU  

Bestyrelsen godkendte optagelsen af foreningen i FIU. 

 

Ad punkt 6 Referater  

a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 
 

Ad punkt 7 Generel orientering  

a. Nicolai Sichlau orienterede kort om 

- At IU har igangsat årets halfordeling efter den normale køreplan 

b. Torben Lorentzen orienterede kort om 

- Havde intet at berette (hang sammen med tekniske udfordringer). 

c. Søren Burchall orientering kort om 

- At FGV’s kontrakt på drift af de udendørs idrætsanlæg forventes udbudt i 2021, hvor 
FIU ikke vil kunne indgive bud, såfremt FIU-ansatte medvirker til udarbejdelsen af 
udbudsmateriale.  
Bestyrelsen besluttede på denne baggrund, at FIU ikke ønsker at afskære vores mulig 
for at afgive tilbud 

- At planlægningen af de nye tiltag med eksterne bevillinger Playmaker-tiltaget og 
Fællesskabsprojektet er igangsat med forventet ansættelse af projektmedarbejdere 

- At Frederiksberg kommunes 2 skolegymnastiksale begge er udvalgt til de videre 
forløb i DIF’s og Lokale og anlægsfondens projekt 

- Det videre arbejde med løsning for brug af København Karateklubs lokaler 

- Personalesituationen 
 

-  
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Ad punkt 8 Meddelelser 

Intet fremkom 
 

Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 
organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

27.2.2021 Bestyrelsen FIU’s love At foreningen Akroyoga 
Frederiksberg optagelse som 
medlemsforeninger i FIU 

 

Referent Søren Burchall 
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