
 

 
 Formandens beretning 2020 

  Vi indkalder til Ordinært Repræsentantskabsmøde, når det kan  
  afholdes i tråd med myndighedernes retningslinjer.   

Vi ta’r hånd om idrætten på Frederiksberg 
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1. FIU & forfatteren byder indenfor  
 

Præmisser for beretningen 
Lad mig gentage sidste års indledning: ”Velkommen til en noget anderledes opbygget 

formandsberetning. Den beretning, der som sædvanlig også fungerer som FIU’s officielle 

virksomhedsberetning”.  

Opbygningen er dog alligevel ikke så forskellig fra sidste år, hvor jeg introducerede lidt nye ideer til 

beretningens indhold og snitflader. 

Til gengæld er beretningen her dybt forankret i Coronapandemien og dens afsmittende effekt på 

idrætten, hen over året – og stadig, kan vi godt konstatere. Et underligt abrupt år, hvor aktiviteterne 

hakkede og stammede, som på en stump gammel sort/hvid kortfilm.  Beretningens omfang og 

elementer – eller måske nærmere mangel på samme - er et spejl på nedlukningen af det samfund 

som idrætten er en helt naturlige deltager i. 
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Lige nu, hvor denne udgave af beretningen skrives, kender vi ikke restriktioner m.v. for de kommende 

måneder, men vi går ud fra som et faktum, at vi ikke kommer til at afholde vores 

Repræsentantskabsmøde som vi plejer, nemlig sidst i marts. Plejer? Nå, ja – sidste år sprang vi også 

over datoen ”sidst i marts”, for det var her vi første gang stiftede bekendtskab med Covid19 og 

restriktionerne omkring bl.a. forsamlinger. 

Hvornår vi kan mødes igen, uden at have sved på overlæben og frygte alt for meget for uforvarende 

smittespredning, uanset hvor mange foranstaltninger vi sætter i værk, ved vi ikke. Optimistisk, hvis vi 

forudsætter at blive op imod 100 deltagere til et repræsentantskabsmøde, bliver det forhåbentligt i 

maj måned, men vi lever fortsat efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger og politikernes mere 

eller mindre logiske påbud. 

Men for at afslutte året af på sædvanlig vis, leverer FIU selvfølgelig et regnskab og en beretning til 

medlemmerne, ganske som vi plejer. Regnskabet er ved at blive gennemgået af vores revisionsfirma 

i skrivende stund – beretningen bliver vel nærmest en ”Formandsberetning light”, fulgt op mundtligt, 

når vi kender mulighederne for at mødes samlet til et repræsentantskabsmøde, med lidt flere og 

mere nuancerede fakta om idrættens vilkår, udvikling og udfordringer i et omskifteligt 2020. 

Ganske som sædvanlig, vil mit fokus i beretningen være på, hvordan FIU håndterer hverdagens 

foreningsdialog, den konstante facilitetsefterspørgsel samt det kommunale samarbejde, både politisk 

og på forvaltningsniveau. Alt andet vil faktisk også være naturstridigt.  

I forlængelse af ideerne fra sidste år, om at levere beretningen i en ny, revideret form, fortsætter jeg 

med se både udefra og ind på FIU, og vise versa.  

Beretningen kan være et værktøj til at lære organisationen FIU at kende, hvis du er helt ny læser. 

Forhåbentlig en beretning med en jordnær tilgang og ikke for ”langhåret” eller indforstået i begreber 

og vendinger. 

Så velkommen og god læselyst til jer alle, både de nye og de mere rutinerede foreninger i FIU-

sammenhæng.  

Kommer I undervejs i beretningen i tvivl om fakta omkring FIU’s opbygning, udvalg, faciliteter eller 

andet, kan et klik på den nye hjemmeside www.fiu-frederiksberg.dk være en god ide, alternativt FIU’s 

Facebookside på www.facebook.com/2000fiu.  

På de bagerste sider i beretningen kan I forresten finde en fysisk, old school oversigt over FIU’s 

organisation, med et par ord om de enkelte elementer den består af. 

 

 

http://www.fiu-frederiksberg.dk/
http://www.facebook.com/2000fiu
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2. Summarisk overblik & De første Roser  
 

Indflyvning & overblik 
Skal man foretage en kort sammenskrivning af året, et summarisk overblik, så at sige, på idrætten, 

FIU og vores foreninger, så kommer her et bud: 

På trods af såvel Metoo, Black Lives Matters, Klimadebatten og diverse Konspirationsteorier, blev 

idrættens mest vedkommende hverdagsudfordring i 2020 Coronapandemien – skrevet med et glimt 

i øjet, hvis det da stadig er tilladt. 

Vi har ladet Sundhedsmyndighederne og Regeringen guide, råde, anbefale og påbyde et væld af 

forskellige anbefalinger og restriktioner, som foreningerne på Frederiksberg har været dygtige til 

hurtigt at implementere og kommunikere ud til medlemmer og ledere/trænere. Vi har måtte lukke 

ned for indendørsidrætten i lange perioder og begrænse udendørsidrættens frie 

bevægelsesmuligheder, alt målrettet til et stadigt færre antal personer, som lovligt måtte 

mødes/være sammen og dermed også måtte dyrke idræt sammen. 

Vi har i alle sammenhænge haft et markant lavere aktivitetsniveau, både i foreningerne og hos FIU. 

Dette vil beretningen naturligvis bære præg af, blandt andet ved at antallet af sider bliver mindre – 

måske  nogen blev gladere allerede her ….. 

Stor tak til alle jer foreninger, der både loyalt og effektivt har bakket op om alle forandringerne, 

uanset graden af udfordringer det har påført jer, med de skiftende restriktioner. Stor tak til FIU’s 

medarbejdere, der med godt humør og stor imødekommenhed, har brugt de mange timer uden 

brugere i hallerne, til at komme ud i hver en krog af faciliteterne og få gjort ekstra rent, malet, udført 

småreparationer og meget, meget andet.  

• Imellem de to pandemi-toppe fik vi dog indviet Damsøbadet, smukt nyrenoveret og med frisk 

vand og friske svømmere i karret, om end restriktionerne gjorde, at brugen blev begrænset. 

Glædeligt derimod, at en række ekstra tiltag blev medtaget i projektet – herunder en 

afrensning og maling af det fine loft over selve bassinet. FIU bidrog med mange midler til de 

ekstra tiltag – men pengene er givet godt ud, og svømmehallen bliver forhåbentlig en fin 

ramme om aktivitet mange år frem. 

• Vi tilpassede samtidig en del af FIU’s område ved Frederiksberghallerne, så Frederiksberg 

Boldklub kunne etablere en container by i højden, mens deres kommende klubfaciliteter 

bygges ind i det nye plejehjem der etableres for enden af Jens Jessens Vej. 

• Vi fik også indviet de første 25% af vores nye ”Motionsrute”, nemlig stykket langs S-

baneterrænet, fra K. B. Hallen ned forbi de grønne baner på Jens Jessens Vej, til Rådmand 

Steins Alle.  
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Hele ruten, der skal fortsætte langs enden af de grønne baner ud mod R. S. Alle, igen langs 

banerne og op forbi det kommende plejehjem, videre ad Jens Jessens Vej, bag om og langs 

KB’s baner og op til K. B. Hallens S-station – og dermed i en firkant på nøjagtigt 1 mile, apropos 

Royal Run to come. 

• Hen over sensommeren iværksatte vi et tiltag med samarbejder mellem idrætsforeningerne 
og kommunens SFO’ere. Et coronatiltag, for at få ekstra gang i børnenes aktivitetsniveau efter 
forårets nedlukning af idrætsanlæggene og dermed stort set alle organiserede 
aktivitetsmuligheder. FIU’s idrætskonsulenter og projektleder Mikkel Lynge (også 
projektleder på FRBdans) eksekverede projektet.

Mange andre store og små opgaver er selvfølgelig blevet løst i løbet af dette underlige og 

uharmoniske år – både i forbindelse med vores foreningers ideer og ønsker, såvel som interne FIU-

opgaver. Og ikke mindst har vi fortsat den gode dialog med de politikere, der rent faktisk interesserer 

sig i længere tid end blot valgkampens sidste to måneder, for borgernes muligheder for at dyrke idræt 

og bevægelse. 

Vi kaster derfor et hurtigt, summarisk blik på et par af de øvrige opgaver, som har været på 

dagsordenen i løbet af året, enten som nye opgaver eller opfølgning og afrunding af tidligere års 

initiativer. Alt sammen udført i slalom gennem Corona-pandemiens mange porte. 

Kommunalt budget 2021/2022 

Det kommunale budgetforlig er en årlig begivenhed, hvor FIU har en tradition for, at levere seriøse 

og gennemarbejdede budgetønsker, baseret på den løbende dialog med foreningerne samt med 

FIU’s udvalg, hvor rigtigt mange gode ideer fødes. Det gjorde vi naturligvis også i år.  

Vi argumenterer og dokumenterer altid vores ønsker, oftest med en økonomisk kalkule vedlagt. Vi 

har en løbende dialog med både forvaltning og politikere, så alle kender FIU’s ønsker. Nogle ønsker 

er naturligvis langsigtede og indgår i vores planlægning over en flerårig periode. Andre ønsker er 

mere i ”her og nu” kategorien. Og vi har altid seriøse og veldokumenterede ønsker vi kan tage ned 

fra hylden, hvis der skulle vise sig en opportun lejlighed, underforstået ekstra kommunal økonomi. 

Vores budgetprioriteringer og behovet for at imødekomme idrætten, står forhåbentlig glasklart for 

de kommunale politikere. Her er så hovedtrækkene i 2020-budgetaftalen mellem FIU og 

Frederiksberg Kommune, der rækker et par år frem: 

Anlægsforbedringer 

• Midler afsat til levetidsforlængelse af Hermeshallen

• Midler endeligt bevilliget til opførelsen af det programsatte indendørs idrætsanlæg på

Rolighedsvej

• Midler afsat til løbende renoveringer af kunstgræsbaner såvel som klubhuset på Nandrupsvej
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• Midler til forbedring af den idrætsmæssige indretning af flere af skolegymnastiksalene (som 

hænger fint samme med udviklingsprojektet som kommunen og vi har sammen med LOA og 

DIF) 

• Opbakning til fortsat dialog og udvikling af endnu et stort indendørs idrætsanlæg, nemlig på 

området omkring Nordens Plads.  

Udvidet udnyttelse af faciliteter  

• Fastholdelse af tilskuddet til +65-åriges idrætsdeltagelse 

• Et mindre driftstilskud til et forsøg med øget åbningstid af idrætsfaciliteterne i ydertimerne 

• En klar politisk tilkendegivelse omkring nødvendigheden af, at skoleområdet favner 

idrætslivet i projekt ”Åben Skole”, hvor der er afsat midler til et 2-årigt tiltag med en 

playmaker ordning 

Stor tak til alle, der ihærdigt har arbejdet for at idrætten fortsat er på den kommunale dagsorden og 

dermed også blev en del af endnu et rigtigt fornuftigt budgetforlig. Stor tak til både borgmesteren og 

udvalgsformanden for en fin dialog og tak til jer i kommunalbestyrelsen der bakker om kommunens 

fortsatte udvikling af facilitetsområdet. I er fremsynede på alle børn og unges vegne. Oprigtig tak for 

det. 

Miljøhensyn 

Behovet for kunstgræs burde være veldokumenteret, ligesom den positive effekt tydeligt kan aflæses 

i fodboldklubbernes medlemstal. Men naturligvis er FIU bevidste om, at enhver kunstgræsløsning skal 

opfylde både nuværende og mulige kommende miljøkrav. Intet nyt i den holdning, som jeg også skrev 

indgående om i sidste års beretning. 

Derfor har vi og kommunen fortsat fokus på at huske hinanden på, at finde fremtidige 

kunstgræsløsninger som minimerer de mulige miljømæssige påvirkninger.  

I løbet af året etablerede vi granulatriste, så alle brugere af kunstgræsbanerne kan børste deres 

strømper m.v. af, inden de går ind i omklædningsrummene. Ristene opsamler naturligvis det granulat 

der børstes af. Samtidig er der etableret en afskærmning med plader rundt om banerne, således 

granulat fra en bane bliver på banen, så at sige. 

Vi har også, hen over vinteren, eksperimenteret med forskellige nye typer midler til optøning af 

overfladefrost på banerne, i stedet for salt. 

De ovennævnte tiltag er finansieret af kommunen – igen et godt eksempel på et udbytterigt og 

ansvarligt samarbejde mellem FIU, forvaltning og politikere. Tak for det       Vi evaluerer løbende. 
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Objektivt set er der dog INTET alternativ til kunstgræs på Frederiksberg – forslag om at gå tilbage til 

natur græs vil medføre en helt uoverskuelig reduktion i fodboldklubbernes aktiviteter, med et 

tilhørende drastisk fald i medlemstallet. 

Fornyet grafisk udtryk og tilrettet logo 

Hen over 2019 og start 2020 blev der ændret 

”en smule” på FIU’s navn og logo. Som 

forkortelse i hverdagstalen hedder FIU stadig 

FIU. Men i logoet skar vi navnet ned til 

”Frederiksberg Idræt”. Den visuelle identitet, 

med ny font og et par andre småændringer, 

som jeg beskrev baggrunden for i sidste års 

beretning, er nu fuldt implementeret på alt fra 

ydermure til brevpapir, så at sige… 

Vi håber, at den visuelle identitet nu er endeligt 

forankret, specielt vores ”tagline”, som det hedder på godt dansk, ”Vi ta’r hånd om idrætten på 

Frederiksberg”. Denne tagline fortæller om FIU’s mission, så at sige – vores ”hvorfor”. 

Forum ……. & Gentagelser 
Sidste år skrev jeg lidt om Forum og de muligheder der måske kunne være for at etablere idræt på 

midlertidig basis, når Forum ikke blev udnyttet til arrangementer, koncerter og udstillinger. 

Pandemien og restriktionerne har gjort, at hverken vi eller Forum er kommet videre med 

sonderingerne – skidt, men ikke ubegrundet. Så snart der lukkes op for idræts- og kulturlivet på mere 

permanent vis, vil vi genoptage kontakten til Lokomotivværkstedet, som administrerer Forum i 

hverdagen. 

Næste afsnit er så en gentagelse fra tidligere år, men ikke mindre relevant af den grund: 

”Skulle jeg i løbet af beretningen, enten utilsigtet eller uberettiget træde nogen over tæerne, så skæld 

mig gerne ud. Føler nogen sig trådt over tæerne, uden at kunne argumentere fornuftigt imod, så er 

det nok fortjent at ligtornene er blevet ømme. Uddeler jeg roser undervejs, er det af et ærligt hjerte 

og i min optik yderst velfortjent.  

Nogle af roserne vil jeg gerne indledningsvis dele ud til jer foreninger, ledere og frivillige samt FIU’s 

engagerede personale, som en simpel og ydmyg konstatering: Uden alle jer, var FIU ikke den seriøse, 

troværdige, vidende og løsningsorienterede organisation den er, og som vi forhåbentlig alle ønsker, 

at den fortsat skal være. Tak for jeres indsats og den overordnede holdånd”. 
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3. Hverdagen & FIU 
 

Retningen 
FIU’s bestyrelse snuppede et 24-timers fredag/lørdagsseminar i Lyngby i september, mens noget 

sådant endnu var tilladt. Vi mødtes for at lave et rewiev, som det hedder på nudansk, af FIU’s vision, 

mission og værdier, vedtaget og implementeret i 2017.  

 
Vores mål var at simplificere, men samtidig skærpe, den nuværende vision og derved bringe den up 

to date med den virkelighed vi har og hvor vi ønsker at bevæge os hen fremadrettet. Dermed 

skabes et fælles grundlag at arbejde ud fra internt i FIU, både set fra foreningernes stol og fra FIU’s 

administration og faste udvalg.  

 

Vi arbejdede med interessentanalyse, kiggede på foreningsundersøgelsen fra FIU, talte om frivillige i 

FIU og foreningerne og derudover arbejdede vi generelt med begrebet værdisæt/pejlemærker, som 

en del af den skærpede vision. Her er bestyrelsens bud efter et døgns målrettet arbejde. Ser det ud 

til at have været en simpel og ligetil opgave? Hvis ja, så har vi ved Gud taget en enorm omvej for at 

nå dertil       

 

Vision: Frederiksberg skal have landets mest attraktive rammer for idræt… 

Mission: Vi tager hånd om idrætten… 

Værdier: Enkeltord, som skal beskrives nøjere, hvorefter foreningerne inddrages i den endelige 

prioritering. Eksempler på værdier kunne være fast udarbejdelse af et merværdiregnskab eller tilbud 

om foreningsservice, hvor FIU tilbyder hjælp til en gennemgang af foreningernes økonomi og 

administration, for at finde løsninger der letter det økonomiske/administrative foreningsarbejde i 

hverdagen. 

Men nu er retningen sat på det overordnede plan, med masser af underrubrikker, så at sige. Det er 

dem der er interessante og dem vi inviterer jer sammen om at prioritere, når vi snart får mulighed 

for at ses lidt flere end 5 personer ad gangen. 

Administrationen & Opgaverne 
FIU’s administration eller ”kontoret” som det hedder i daglig tale, holder til i lidt for små lokaler i 

Frederiksberghallerne, egentlig indrettede til maksimalt fem medarbejdere, hvor der nu og da 

presses otte sæt arme og ben ind. Hverdagen er hektisk, ingen tvivl om det.  

En let ombygning af lokalerne ligger i pipeline, så arbejdsforholdene kan gøres endnu bedre for den 

enkelte medarbejder. 
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En eller to af de otte sæt arme tilhører ofte en virksomhedspraktikant. Tilknytningen af disse, i kortere 

eller længere tid, spiller fint sammen med FIU’s ambition om at være en socialt ansvarlig arbejdsplads 

og praktikanterne bidrager til både faglig inspiration og til håndtering af de løbende opgaver. 

Men overordnet i 2020 har Corona-restriktionerne i stor stil sat dagsordenen, også i FIU’s 

administration. 

Nedlukningen hen over marts måned krævede en nøje planlægning, eksekvering og kommunikation 

med foreningerne.   

På samme måde arbejdede vi intenst med nødplanerne efterfølgende, under den gradvise 

genåbning. Her ville vi gerne sikre, at alle foreninger fik tilbudt mulighed for at have fortsatte 

aktiviteter hen over sommeren, blandt andet ved at udvide åbningstiden markant på vores 

idrætsanlæg i sommerferie-perioden. 

Og så har vi over hele året generelt haft en massiv ekstra driftsopgave med planlægning, afstemning 

og håndtering af de øgede krav til rengøring på vores idrætsanlæg. 

Har alt i hverdagen så hele tiden skreget: Corona-kaos? Ikke helt, heldigvis. Her kommer et kig ind på 

nogle af de øvrige opgaver, der har optaget både vores idrætskonsulenter, administrationen i variabel 

grad samt vores idrætsanlæg, som i hverdagen lægger rammer til foreningernes mange aktiviteter: 

Bevæg Dig for Livet 
BDFL har fortsat været et fokusområde for FIU. Bestyrelsen har, som i de foregående år, prioriteret 

ressourcer til at arbejde med egne bud på udvikling af både faciliteter, foreninger og nye aktiviteter 

på idrætsområdet. Naturligvis med alt mulig inddragelse af foreningerne og dermed deres mange 

ressourcer og ideer.  

BDFL-projektet har over årene afholdt en del arrangementer, senest ”Spring for Livet” i februar 

måned i Frederiksberghallerne, med over 900 nysgerrige deltagere fra +65 år segmentet. 

Vi har i FIU, med en lille bevilling fra BDFL, gjort en indsats for at afsætte de få ledige tider (i de mindst 

søgte idrætsfaciliteter) til private borgere, mod et ”krav” om, at borgerne efterfølgende skal stifte en 

forening, hvis deres ide til aktivitet viser sig bæredygtig.  Dette har givet flere nye brugere – og et par 

enkelte aktiviteter og deres udøvere er efterfølgende blevet godkendt som foreninger. 

Og apropos Corona-restriktioner. Hen over ned- og trinvise genåbninger i løbet af året, har BDFL 

naturligvis også været repræsenteret med inspiration til aktiviteter, via forskellige digitale tilbud. 



FIU – Formandsberetning 2020 // s. 11 

Foreningsdannelse & Nye aktiviteter 

Gennem de seneste par år har FIU målrettet satset på at understøtte nytænkning og udvikling af 

foreningsdannelsen. FIU har ageret solo på dette område og er naturligvis kun fødselshjælper, hvis vi 

fornemmer en reel efterspørgsel på et idrætsprodukt, som kun en ny forening kan levere - og hvis vi 

ikke forinden etablering har fundet fodfæste for den nye aktivitet i en vores bestående foreninger.  

Målet er entydigt, med FIU som stifter af en forening, at foreningen skal være selvkørende, med egen 

bestyrelse, senest 12 måneder efter opstarten. Kald os en slags idrætslig rugemor. 

Vores udviklingsprojekter fra 2019, med opstart af Sportsklubben 2000 og FRBdans er nu afsluttet. 

FRBdans har glædeligt vist sin berettigelse med masser af medlemmer og er blevet nu udskilt som 

en selvstændig forening.  

Sportsklubben 2000 har efter planen afprøvet forskellige tiltag overfor den voksne grupper 

af motionister, som idrætsforeningerne generelt har svært ved at tiltrække. Flere interessante 

erfaringer er opsamlet, men desværre var opbakningen ikke tilstrækkelig til, at foreningen 

bliver til en selvstændig forening. I stedet videreføres en række af aktiviteterne med de tilhørende 

medlemmer i regi af Idrætsforeningen SAGA. 

Vi ser i 2021 på, om der er flere tiltag der skal have en hjælpende hånd for at komme i gang med at 

dyrke en eller flere aktiviteter, enten som selvstændig forening eller forankret i en af vores 

nuværende foreninger. 

Logbog 

Hen over året er der normalt masser af forskellige begivenheder i vores kommune – nogle af disse 

deltager jeg i på FIU’s vegne, andre begivenheder bemærker vi blot og andre igen er med deltagelse 

af vores foreninger eller repræsentanter for FIU’s administration eller idrætsanlæg. Men i år var det 

småt med aktiviteterne – gæt selv hvorfor. I min egen ”logbog” har jeg dog noteret følgende: 

Første kvartal 

Ny kommunaldirektør, Stig Henneberg, ansættes i kommunen 

FIU udskyder sit repræsentantskabsmøde p.g.a. Corona-situationen 

Der afholdes ikke DM-fest p.g.a. Corona-situationen  

Andet kvartal 

Royal Run aflyses p.g.a. Corona-situationen 

Jysk Fynske Medier overtager Frederiksberg Bladet (North Media sælger fra) 

Damsøbadet genåbner efter omfattende renovering 
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Tredje kvartal 
Frederiksberg Ju-jutsu Klub fylder 30 år 

FIU afholder repræsentantskabsmøde med overholdelse af alle Corona-forsamlingsregler. Alligevel 

bliver en håndfuld deltagere smittet af en ubevidst superspreder af covid19 smitten 

Copenhagen Marathon bliver aflyst p.g.a. Corona-situationen 

Niels-Christian Holmstrøm stopper som formand for KB 

Frb. Bueskydning holder åbent hus med næsten 100 besøgende 

Fjerde kvartal 

Lad mig citere Gasolin: ”Om lidt er her stille”…. Og det var der så i hele fjerde kvartal, med en 

massiv nedlukning af alle aktiviteter sidst på året. 

4. Foreningerne & FIU

Medlems status 
FIU har rigtigt mange medlemmer og derfor naturligt også massevis af idrætsudøvere i vores 

foreninger på Frederiksberg. Men hvordan har foreningerne og idrætslivet det egentlig i kommunen? 

Har de grobund for optimisme?  

Tja, én af strømpilene er jo hvor mange medlemmer, der er kommet til foreningerne i løbet af året, 

en anden hvor mange nye initiativer og/eller foreninger, der har set dagens lys. 

Medlemstallet i FIU’s foreninger steg i 2020 med ca. 1.000 medlemmer, iflg. de officielle opgørelser. 

Vi er nu officielt lidt over 20.000 medlemmer og 57 medlemsforeninger i FIU.  

Nye foreninger optaget i FIU i 2020? Ja, fire styk. Her med citater fra de nye foreningers 

formålsparagraffer: 

FRBdans 

• Foreningens formål er at fremme interessen for dans og bevægelse. Foreningen tilbyder

derfor danseinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, med udgangspunkt i at

udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i

det lokale samfund. FRBdans fremmer sit formål ved at tilbyde et danse og bevægelses tilbud

til alle aldersgrupper på Frederiksberg og ved at fremme samhørighed og fællesskab mellem

FRBdans medlemmer ved foreningsvirksomhed i øvrigt.

Brug Bolden 

• Foreningen Brug Bolden fokuserer på boldtilvænning gennem motorisk og kognitiv udvikling 
i en voksen/barnsammenhæng. Dette betyder, at foreningens fokus ligger på at give børn og
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forældre gode oplevelser med bold fra en ung alder for siden at kunne sende medlemmerne 

videre til en egentlig boldklub, hvad enten det er håndbold, fodbold, basket eller noget helt 

fjerde. 

FredSIF (studenterforeningen på det tidl. Frb. Seminarium) 

• Frederiksberg Seminariums Idrætsforening, stiftet i 1998, har til formål at give medlemmerne

adgang til udøvelse af diverse idrætsgrene, herunder boldspil, gymnastik, styrketræning og

generelle udendørsaktiviteter.

Akroyoga Frederiksberg 

• Foreningen Akroyoga Frederiksbergs formål er at skabe et forpligtende fællesskab omkring

faste, kontinuerlige aktiviteter såsom ugentlig akroyogatræning og undervisning. Formålet er

at styrkemedlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og

engageret både i akroyogafællesskabet og i samfundslivet generelt. Foreningen vil arbejde for

at alle medlemmer har mulighed for at være aktive i foreningen, kan få indflydelse og tage

ansvar overfor foreningens fællesskab og aktiviteter.

Grundlæggende kan vi for idrætten i kommunen konstatere en positiv udvikling hen over et år, hvor 

mange af medlemmerne i vores foreninger ikke fik fuldt udbytte af deres medlemskab.  

Stigningen er i øvrigt baseret på ren organisk vækst, da foreningerne jo ikke har fået adgang til flere 

faciliteter og dermed plads til at optage flere medlemmer, i det forgangne år.  

Det samlede antal idrætsudøvere i foreningerne er endda fortsat præget af HSK’s midlertidige 

nedgang i medlemstal, som konsekvens af renovering og følgende nedlukning af byens 

svømmehaller. 

Imponerende, at langt de fleste foreninger har formået enten at fastholde eller sågar øge 

medlemstallet i et særdeles udfordrende år.  

Vi er dog i FIU helt på det rene med – og i øvrigt enige i – foreningernes bekymring for de langsigtede 

konsekvenser, hvis nedlukningen af idrætten fortsætter.  

Foreningerne er de seneste måneder begyndt at tabe medlemmer. Denne udvikling kan desværre 

forstærkes under en fortsat nedlukning, alene af den grund, at nutidens mere fragmentariske 

tilknytning til foreningslivet vil gøre, at der sker et frafald i medlemsskaren, når man ikke modtager 

det produkt man betaler for.  

Frafaldet har en økonomisk effekt her og nu, der kan blive problematisk. På længere sigt kan et frafald 

af både medlemmer og trænere vise sig problematisk at kompensere for. Det kan endvidere få visse 

foreninger eller idrætsgrene til at stagnere og helt overordnet gøre det umuligt at opfylde de både 

lokale og nationale ønsker om mere idræt og bevægelse i samfundet, i det målsatte tempo. 
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Hvorfor medlem af FIU 

Sammen er vi stærkere, også i krisetider, er en af de sandheder vi kan bekræfte. Jo flere ønsker, ideer 

og klare visioner for idrætten, som opstår og bliver formidlet fra foreningerne, jo stærkere er 

argumenterne for at gennemføre disse tiltag. Både internt i FIU-familien, men også overfor de 

kommunale beslutningstagere, nemlig politikere. 

I disse coronatider kan der også være behov for, at FIU kæmper den økonomiske kamp for mulige 

statslige tilskudsordninger og kommunale subsidier, for de foreninger der føler sig økonomisk trængt 

og kan dokumentere denne udfordring.  

Aktuelt har FIU hjulpet Københavns Karateklub, som hidtil har lejet sig ind i en tidligere 

produktionsbygning på Bernhard Bangs Alle. Ejendommen blev solgt og den nye ejer varslede en 

markant huslejestigning, som ikke umiddelbart kunne imødekommes af foreningen. 

Her blev vi altså konfronteret med en indbygget udfordring i enhver aftale indgået af foreninger som 

selv lejer deres faciliteter. Til gengæld fik FIU fin politisk opbakning til en løsning, som både sikrer 

Kbh. Karateklub fortsatte aktiviteter, dog med en noget højere leje, men samtidig forbedrer den 

samlede udnyttelse (FIU og kommunen som yderligere brugere) af faciliteterne de næste 1½ år. 

Dog er huslejeniveauet så højt, at det forsat udestår at finde en langsigtet løsning. Her må 

kampsportens hus være et vigtigt projekt for FIU og Frb. kommune. 

Vores indgang til at hjælpe er altid med de positive og konstruktive briller på. Vi prøver altid at hjælpe 

med ideer til løsninger på alle de udfordringer eller ønsker, I byder ind med. Vi hjælper gerne med 

administrative opgaver. Vi byder gerne på kaffe og en sludder, hvis I blot trænger til at få vendt 

hverdagens op- og nedture i foreningen. I skal kigge ind ad FIU-vinduerne og tænke, at her er en 

sikker havn, uanset hvilket problem eller hvilken god ide I har brug for at få sparring omkring.  

FIU sikrer, at der altid er politisk fokus på idrættens behov. Vi forvalter den årlige økonomi særdeles 

fornuftigt, med skarpe prioriteringer og velholdte og velfungerende idrætsanlæg til følge, vi sørger 

for, at der er en demokratisk repræsentation mulig for alle foreninger på flere niveauer, både på de 

enkelte anlæg, i faglige udvalg, i idræts- og økonomiudvalg samt i FIU’s bestyrelse.  

Der er langt over hundrede frivillige foreningsmedlemmer tilknyttet disse udvalg, som er de reelle 

retningsgivere for FIU’s visioner og udvikling på alle fronter. En af de måder man kan se demokrati og 

medindflydelse folde sig ud, helt fra græsrødderne i udvalgene og brugergrupperne, til klubledelsen 

på formandsmøderne. 

Herudover giver de årlige foreningsundersøgelser som foretages digitalt af FIU, en god fornemmelse 

for foreningernes prioriteringer og behov på den brede pallette af opgaver, som hver enkelt forening 

oplever i hverdagen. 
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Sammen med foreningerne afprøver FIU også gerne nye aktiviteter eller er med til at holde åbent hus 

for de foreninger der har ønsker om dette – og vi lytter intenst, når I har tanker og ideer der kan 

hjælpe med at opfylde udviklingsstrategien i FIU. Vi arbejder fortsat med udviklingsprojekterne på 

Nandrupsvej Idrætsanlæg og i Frederiksberg Idrætspark, beskrevet i beretningen 2019. 

Så hvorfor FIU. Tja, i høj grad derfor. Vi tager nemlig hånd om idrætten på Frederiksberg 

Idrætskonsulenterne & Idrætsudvalget 
Med det noget anderledes og fragmenterede 2020 in mente, vil jeg tillade mig at repetere sidste års 

indlæg her, i lettere revideret form, blandt andet fordi vi har skiftet ud på en af pladserne som 

idrætskonsulent: 

I har som foreninger også mulighed for at trække på FIU’s professionelle og fagligt kompetente 

idrætskonsulenter, som er dedikerede til at være jeres sparrings- og ideudviklingspartnere. 

Idrætskonsulenterne har et job hvor ikke to dage er ens, for nu at bruge en forslidt frase – og da 

specielt ikke i 2020. Vi har heldigvis et særdeles engageret, sprudlende og visionært idræts- og 

foreningsmiljø på Frederiksberg. I er altid mere end velkomne til at kontakte idrætskonsulenterne, 

uanset hvilke klubmæssige eller idrætslige ideer eller udfordringer I støder ind i. 

Idrætskonsulenterne kan også være en fin indgangsvinkel, hvis I ønsker at få hjælp til mere principielle 

spørgsmål om fordeling eller brug af faciliteter, spørgsmål hvor FIU’s Idrætsudvalg ofte også bliver 

involveret. 

Efter sommerferien fik Mia Bergsbo nyt job i Ballerup Idræts by, hvor hun blev ansvarlig for den videre 

udvikling af tilbuddene i Idrætsbyen, herunder Ballerup Idrætspark og Ballerup Cykelarena. Rigtig stor 

tak til Mia for indsatsen og samarbejdet de seneste 4 år og held og lykke med de nye udfordringer. 

Og i den sammenhæng velkommen tilbage til Henrik Løndal som idrætskonsulent, efter nogle år. Det 

samarbejde er dømt til succes. 

Et hurtigt kig på et af FIU’s faste udvalg, Idrætsudvalget (IU), hvor alle medlemmer er frivillige 

foreningsmedlemmer, valgt til IU på FIU’s årlige repræsentantskabsmøde.  

For foreningerne er IU den demokratiske sikkerhed for, at der træffes gennemarbejdede og holdbare 

beslutninger om dels tildeling af trænings- og kamptid, dels omkring regler for den overordnede brug 

af faciliteterne. Stor faglighed og engagement en naturligt en forudsætning for medlemmerne i 

udvalget. 

Udvalget er også garanter for, at ovennævnte tildelinger og regler respekteres af foreningerne i 

hverdagen. Fire til fem medlemmer er der løbende i udvalget og de er forpligtet til, objektivt og 

nøgternt, at repræsentere enhver type idræt, der måtte være eller blive en del af FIU.  
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En del af IU’s hverdagsopgaver varetages og/eller understøttes af idrætskonsulenterne – her er et 

udpluk af mængden og arten: 

▪ Sekretærfunktion for IU, herunder Halfordeling (indendørs), Fordeling i Frederiksberg

Idrætspark (udendørs), fordeling på skolekunstgræsbaner, kvalificering af

foreningernes facilitetsønskeliste samt administration af FIU’s Eliteidrætsordning med

og for Falkonergården

▪ Ekstra foreningstider i dagtimerne til blandt andet gymnastik, badminton og

bordtennis til flere aktive.

▪ Ugentlig løbende håndtering af oversigter over brug af fodboldbaner

▪ Arbejde med optimering af brug af haller i samarbejde med halinspektører og

centerledere

▪ Arbejde med optimering af brug af skolehaller i samarbejde med foreningerne.

▪ Daglig håndtering af anmodninger på skolefaciliteter i Frederiksberg bookingportal.

Glædeligt at vi nu er der, hvor bookingportalen er 100% styrende for foreningernes

brug af faciliteterne.

▪ Afholdelse af individuelle møder med nye og potentielt nye FIU-foreninger.

▪ Aktivitetsoptællinger – optimering af udnyttelsen af brugen af haller, bane og sale.

Understøttet af idrætskonsulenterne leverer medlemmerne af IU et kæmpe stykke arbejde. Tit i 

samarbejde og dialog med et ikke altid lige modtageligt publikum, nemlig foreningerne og dermed 

idrætsudøverne. For er der noget som alle foreninger kan blive enige om, er det, at der konsekvent 

tildeles alt for lidt tid til alle. Tak for enigheden, skal jeg hilse og sige. Så har IU nemlig ramt 

nogenlunde plet med fordelingen, hvis alle foreninger er lige utilfredse efter det årlige 

fordelingsmøde, skrevet med smil i pennen……. 

Sportslige Præstationer 
Ikke nemt at fylde denne del af beretningen ud med meningsfyldt prosa. I løbet af året blev adskillige 

turneringer stoppet før tid eller stillet i bero. Der var ganske mange DM-arrangementer der aldrig 

blev gennemført og der var i det hele taget mange af de aktiviteter vores foreninger normalt deltager 

i, som fremstod noget amputerede. 

Men – her kommer et par udpluk der fortæller om en smule af det aviserne skrev om, hen over året. 

• Frederiksberg Boldklub (FB) blev kåret som år 2019’s breddeklub af det europæiske forbund

UEFA.

• Kjøbenhavns Boldklub (KB) runder 5.000 medlemmer i sine tre afdelinger, nemlig fodbold,

tennis og cricket.
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• FIF Atletik var med, da nogle af få mesterskaber i 2020 blev afholdt, nemlig ungdoms DM

indendørs, hvor det blev til 14 medaljer og flere medaljer ved senior DM udendørs, bl.a. guld

til Mathilde Kramer og Mathias A. Olsen.

• Frederiksberg Ju-jutsu Klub vandt 13 medaljer til DM i februar, lige inden nedlukningen.

• KB Tennis vandt skrivebordsmedaljer (guld til herrerne og bronze til damerne) i

indendørsholdturneringen i tennis, som aldrig blev færdigspillet.

• Til gengæld var Håndboldklubben Ydun ligeglad med Coronaen, sagt med et smil på læben,

og præsterede en fremgang på 132 medlemmer under 25 år. Flot, procentuel fremgang.

Har jeg glemt eller overset noget fra dette lidt rodede år, så undskyld – ikke bevidst fra min side. 

Webben, SoMe & Formandsmøder 
Vi ved, at det er utroligt vigtigt at være både informative og kommunikative i vores dialog med 

foreningerne og vores øvrige samarbejdspartnere. Vi prøver at opfylde vigtigheden efter bedste 

evne, ved at være flittige brugere af både hjemmeside og Facebook-profil, hvor vi lægger 

Nyhedsbreve fra FIU op, opdaterer formandens blog og i øvrigt informerer om alt hvad der kunne 

tænkes at gavne og have interesse for foreningerne. 

Formandsmøderne, som er fysiske møder, er vokset sig stærke gennem årene, har fundet en god 

kadence og har stor tilslutning til de enkelte møder.  

Vi giver på møderne altid en generel opdatering på alt det der rører sig i FIU, udover at vi har et eller 

flere prioriterede emner fra idrættens hverdag, hvor der kan diskuteres og erfaringsudveksles i 

plenum, i øvrigt gerne suppleret af en ekstern indlægsholder, når dette kan lade sig gøre. 

Kommunikationen har vi sagtens kunne håndtere ”med afstand og bag et mundbind”. Det kniber lidt 

mere med de fysiske møder, så i 2020 har vi ikke afholdt Formandsmøder. Endnu en vandgrav på 

Corona-forhindringsbanen. 

5. Idrætsanlæg & Aktiviteter

Brugergrupper & Kommunikation 
Lad os lige kigge indenfor hos brugergrupperne. De består af et medlem fra hver forening på det 

anlæg, som brugergruppen er nedsat ved. Brugergruppen konstituerer sig selv. Brugergrupperne er 

på alle anlæg engagerede og velfungerende og har som opgave, i tæt dialog med anlæggets leder, at 

sørge for, at foreningernes ideer, indsigelser, ønsker og behov tilgodeses på bedst mulig vis, herunder 

bl.a. som part i det årlige budgetudspil til FIU’s økonomiudvalg. Det var så den mere formelle del. 
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Min og FIU’s fornemmelse er fortsat, at brugergrupperne er præcis så velfungerende som de 

medlemmer foreningerne sætter ind i dem. Så i bund og grund er det de enkelte brugergrupper selv, 

der definerer graden af indflydelse på hverdagen – så træd gerne i konstruktiv karakter derude. 

Hvad så med idrætsanlæggenes kommunikation med og til omverdenen? Jo, som en del af den 

gennemsigtighed, der skal kendetegne FIU, udarbejder lederne på de enkelte anlæg en årsberetning, 

der fortæller om anlægget, aktiviteterne og brugerne. Beretningerne lægges på FIU’s hjemmeside og 

kan desuden hentes i fysisk form på idrætsanlægget.  

Herudover er der mulighed for at hente information på både FIU’s hjemmeside under det enkelte 

idrætsanlæg og på Facebook, ligeledes under det enkelte anlæg. Endelig er der, helt naturligt, 

hverdagsdialogen, hvor anlæggets personale og foreningerne får klaret de mere trivielle 

hverdagsudfordringer – dem, der ikke kræver millioninvesteringer, her og nu. 

Idrætsanlæggene & ØU 
Den overordnede prioritering og godkendelse af FIU’s anlægs- og driftsdispositioner kan med sindsro 

overlades til FIU’s Økonomiudvalg (ØU). Udvalget sørger for, at økonomien til hverdagsdriften på den 

enkelte anlæg er dækket ind, med udgangspunkt i de budgetforslag som halinspektørerne og 

administrationen årligt udarbejder. 

Derefter prioriteres der blandt idrætsanlæggenes ønsker om større vedligeholdelsesprojekter eller 

anskaffelser, ud fra den økonomi der er til rådighed.  

Ønskerne bliver prioriteret i overensstemmelse med FIU’s langsigtede økonomiske plan og overblik 

og naturligvis også ud fra nødvendigheden af investeringen.  

De forskellige ønsker og behov samles i øvrigt løbende op af FIU’s administration og behandles ved 

det årlige, formelle møde mellem FIU’s direktør, ØU, bestyrelsen samt lederne fra de enkelte anlæg. 

ØU består i øvrigt af tre foreningsvalgte medlemmer samt et medlem fra FIU’s bestyrelse, gennem 

mange år formanden. Udvalget – og dermed de facto FIU’s økonomi – er stramt styret og kontrolleret 

af udvalgets formand, mens udvalget naturligvis også levner rum for mere end blot at diskutere 

budgetter og regnskab.  

Idrætsanlæg, Puls & Personale 
Idrætsanlæggene har både først og sidst på året set meget lidt imødekommende ud. Hen over foråret 

var der både en reel nedlukning og derefter en længerevarende gradvis åbning. Det har selvfølgelig 

sat sine spor på aktiviteterne – eller nærmere mangel på samme – og det var som om foreningerne 

aldrig kom helt op i gear, efter forårets nedlukning. Bl.a. blev en masse af de fast tilbagevendende 

arrangementer aflyst, fordi man ikke kunne overholde de givne restriktioner.  
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Patientens puls har i bedste fald været uregelmæssig, ville en dr. med. nok konkludere om vores 

anlægs aktivitetsniveau.  

Med færre brugere – nogle perioder helt uden – har vi til gengæld haft tid til at gøre rent med 

tandbørsten, helt ude i krogene og bag rørene, vi har fået svinget adskillige hektoliter maling fra 

malerdåserne, op på penslerne og videre ud på vægge og rør i hallerne.  

Vi har også fået udført en hel del finpudsning med snedker- og tømrerarbejde i blandt andet vores 

omklædningsrum. Alt sammen noget der, hånden på hjertet, havde taget meget længere tid med det 

normale antal brugere på anlæggene. 

Vi har endvidere, også mens roen herskede, i samarbejde med digitaliseringsafdelingen i Frb. 

kommune, fået udvidet omfanget af aktivitetsoptællinger med den automatiske og digitale løsning 

fra Hallmonitor – noget med registrering af bevægelser i rummet på de givne faciliteter. Vi får nu 

automatiske data på både mange indendørs faciliteter såvel som på alle kunstgræsbanerne på Jens 

Jessens Vej. Disse data er vigtige redskaber for målsætningen om at sikre den bedst mulige udnyttelse 

af alle faciliteter. 

Bookingsystemet, (som jo også indirekte påvirker det enkelte anlægs hverdag) til afmelding af tildelte 

tider – og dermed mulig tilmelding til disse tider fra andre foreninger – er nu 100% implementeret. 

Vi har derfor et klart og tydeligt overblik over ledige tider på vores faciliteter. Foreningerne har 
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heldigvis (som vi hører og fornemmer det) taget systemet til sig, og taler ikke længere om 

udfordringer ved systemet. Skulle de alligevel stadig gemme sig derude, så ring til vores 

idrætskonsulenter og få hjælp til at lære systemet at kende. 

Personalet på vores idrætsanlæg har bestemt også haft et 2020 de næppe glemmer lige med det 

første – brugerne blev periodevis skiftet ud med ingenting og de førnævnte tandbørster og pensler 

blev flittigt svinget af de ansatte.  

Gennem hele året har mange forskellige typer restriktioner skulle både overholdes og eksekveres og 

der har regelmæssigt været nye regler at sætte sig ind i. 

FIU har helt bevidst fastholdt medarbejderstaben gennem de forskellige Corona-faser i 2020 og 

medarbejderne har løbende budt ind med gode ideer til daglige gøremål. Men vi har naturligvis også 

måtte bede om, at alle plustimer og feriedage blev anvendt, for at få kabalen til at gå op. 

Som overgang til næste punkt: Alt hvad der sker på idrætsanlæggene er i bund og grund et spejl af 

den idrætspolitik FIU har vedtaget at føre. Hverdagens idrætspolitik. Brugernes idrætspolitik. Det 

lokale anlægs idrætspolitik.  

Kort sagt, en selvstændig idrætspolitik i hvert enkelt mikrokosmos, tilpasset omgivelser, behov og 

fornuft, men naturligvis med vigtige overordnede fællesvilkår.  
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6. Idrætspolitik & ”Den anden side af bordet” 
 

Lidt om idrætspolitik 
Lad mig gerne gentage, at FIU’s idrætspolitik har ét entydigt mål, nemlig at kunne tilbyde alle vores 

foreninger de absolut bedste muligheder for at drive forening og dyrke idræt. Dette kræver et stadigt 

internt driftsfokus fra vores side og en stadig ekstern dialog og markering fra FIU, af blandt andet 

facilitetsmæssige behov. Men det kræver også, at FIU er med ved bordet, uanset hvor og i hvilken 

kontekst, der tales idræt på Frederiksberg. Dette sikrer nemlig, at den faglighed kommunen 

nødvendigvis ikke besidder, altid er til stede alligevel og at enhver løsning tænkes igennem fra en 

hardcore idrætsfaglig synsvinkel. 

FIU’s klare mål har altid været at fastholde og fremme idrætten på den politiske dagsorden. Det gør 

vi gennem et troværdigt og loyalt samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget, Kommunalbestyrelsen 

samt enkeltpolitikere, der gerne vil idræt og bevægelse og accepterer betydningen af dette, som en 

integreret del af borgernes sundhed, såvel fysisk som mentalt.  

Fastholdelsen sker altid gennem en skarp og fordomsfri dialog. Vores mangeårige erfaring er nemlig, 

at flinkeskolen alene sjældent giver resultater. Vi er fokuserede og præcise i vores ønsker fordi vi ved, 

at der er mange bejlere til den krukke med guld, som hvert år skal fordeles blandt rigtigt mange 

interesserede. 

Når vi modtager midler fra kommunen, hvad enten det er de årligt tilbagevendende eller de årligt 

specielt ansøgte, er vi ganske enkelt dygtige til at få mest muligt for pengene, både administrativt og 

driftsmæssigt – og FIU ved præcis hvor behovet er størst for ”pengebinding”, både når vi taler 

faciliteter og samarbejder. 

FIU’s fornemmeste opgave er naturligvis dialog, krav og ønsker i forhold til at skaffe de bedst mulige 

faciliteter og forhold for kommunens foreninger. Hverdagsdialogen er nødvendig og vigtig og 

deltagelse og levering af materiale til den kommunale budgetproces er essentiel.  

Underbygget, velargumenteret og økonomisk kalkuleret materiale til at understøtte de nødvendige 

og relevante ønsker, som idrætten har. 

En anden væsentlig opgave for FIU er den nødvendige deltagelse i kommunale møder, hvor idrætten 

i en eller anden sammenhæng kan blive berørt af mødets indhold. Dialogmøder med borgerne ved 

påtænkt nybyggeri, høringer omkring by- eller områdeudvikling, orienterende møder om klimamål, 

bymæssige områdeløft og meget andet. Vigtigt for FIU at deltage og kunne melde sine betragtninger 

ud i det rette forum. 

Et sidste ben er at vejlede eller korrigere de politikere, der ikke kender idrættens sjæl og vilkår, men 

alligevel mener sig i stand til at udtale sig eller at disponere på idrættens vegne.  
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FIU løber regelmæssigt ind i politiske udtalelser der ikke altid har deres rod i fakta, men primært 

ekserceres for at glæde en bestemt vælgergruppe. Intet ondt i det, blot politikerne også er parat til 

at blive modsagt på et oplyst grundlag. Vi kender heldigvis kun få der er uimodtagelige for fakta. 

Et par afsluttende refleksioner på direkte eller indirekte idrætspolitik, set med FIU-kikkerten: 

FCK-samarbejde med Frederiksberg Kommune på skoleområdet 

Det er jo ikke meget vi ved om dette tiltag, al den stund, at vi kun har fået informationen gennem 

lokalavisen. Ingen information gennem ”fordøren”. Men FCK har tilsyneladende lavet en aftale med 

Frederiksberg Kommune/Søndermarksskolen, som giver FCK muligheden for at levere et vist antal 

elever (drenge) til én klasse i hvert alderstrin. Denne ordning har FCK tidligere haft med private skoler 

både i og udenfor Frederiksberg. 

Da man for år tilbage etablerede idrætslinjen på Tre Falke Skolen, anbefalede FIU, at idrætslinjen 

skulle være for talenter bosiddende i kommunen, alene af den grund, at det var det ”græsrødderne” 

efterspurgte. I stedet holdt man fra kommunal side fast på, at der intet elitært måtte være i ordningen 

og eneste krav blev derfor, at man blot skulle interesse sig for idræt, for at blive optaget som elev. I 

samme moment blev FCK’s forslag om en ordning (den som kommunen nu har sagt ja til) i øvrigt 

afvist. Interessant, at kommunen nu pludselig er imødekommende for en sådan aftale. 

FCK rekrutterer sjældent elever /spillere bosiddende på Frederiksberg, men i stor stil spillere der 

kommer fra andre kommuner. Så den nyligt indgåede aftale signalerer en interessant skævvridning i 

forhold til de behov kommunens egne unge måtte have. De kan nemlig ikke frit vælge at gå på en 

eliteordning for fx fagot- eller håndboldspillere. Men et udenbys selskab/forretning kan godt købe sig 

vej til dette privilegium. Spøjst! 

Etablering af faciliteter på Hospitalsgrunden 

Stort område, mange muligheder og med en fin orientering fra både forvaltning og politikere om 

den løbende status/fremdrift omkring kommunens dialog med bl.a. Regionen. FIU afskriver 

selvfølgelig aldrig en mulighed, men lige nu er der mange uafklarede forhold omkring området, der 

er en masse interessenter, ingen ved helt hvilke m2 kommunen kommer til at eje eller hvornår, for 

blot at nævne et par ubekendte. FIU har besluttet, at vi p.t. ikke vil bruge ressourcer på at 

”fantasere” om områdets muligheder. Vi holder os blot parate til det rigtige tidspunkt for 

projekttanker og dialog.  

Til gengæld er vi lydhøre og opsøgende, så snart der bliver nævnt ordet ”midlertidighed”. Her kan vi 

være ekstremt vakse ved havelågen, med etablering af en håndfuld forskellige idrætstiltag. 

Lidt om Kultur- og Fritidsudvalget 
FIU afholder, som omtalt i de foregående års beretninger, et årligt fællesmøde med K&F-udvalget, 

gerne i august måned. Mødet er vigtigt for FIU, fordi vi kan præsentere det samlede udvalg for vores 



FIU – Formandsberetning 2020 // s. 23 

budget ideer og ønsker for årene frem. Naturligvis præsenterer vi her de store, tunge projekter, men 

også de simple, nødvendige tiltag, der kræver ekstra finansiering uden for FIU, af den ene eller den 

anden årsag. For politikerne er mødet også vigtigt (tænker vi, måske naivt), fordi der her er en 

lejlighed til både fordybelsen og den overordnede dialog omkring idrætten og dens behov. 

I 2020 talte vi på mødet også om behovet for en eller form for bemanding, hvis den tidligere politiske 

beslutning om, at skolerne/SFO’erne/fritidsklubberne skal være en platform, for at børn på 

Frederiksberg introduceres til gode idrætstilbud i foreningerne. FIU havde et oplæg med til en sådan 

bemanding (projektmedarbejder). Efterfølgende vedtog kommunen ved deres budgetforhandlinger 

en 2-årig økonomi for en såkaldt ”playmakerordning”, så nu er FIU og kommunen i fællesskab klar til 

at fortsætte den gode ide om introduktion af børn/unge til de mangeartede tilbud i 

idrætsforeningerne. 

Derudover har vi via udvalgets budgetindstillinger fået ekstrabevillinger for håndtering af de øgede 

krav til rengøring i forbindelse med Corona-restriktionerne samt til ekstraordinær åbning af 

vores idrætsanlæg i sommerferien, netop for at kompensere for den første Corona-nedlukning. 

FIU holder naturligvis løbende møder med formanden for udvalget, Nikolaj Bøgh, så vi altid er på 

omgangshøjde og kan få talt om både de nære udfordringer og de udfordringer der primært dikteres 

af mere pekuniære overvejelser…. 

Lidt om Folkeoplysningsudvalget 
Vi er blevet dygtige til at holde Skype-møder i Folkeoplysningsudvalget, med Brian Holm (K) som 

formand og med lige mange politikere og foreningsrepræsentanter (idræt, spejdere, musik og 

aftenskoler).  

I korte træk beskæftiger udvalget sig, ikke overraskende, med at tolke og overholde 

Folkeoplysningslovens bogstav og principper. Udvalget står for godkendelse af nye foreninger af alle 

hånde, vedtager størrelsen af lokale- og medlemstilskud, arbejder med opfølgning på indberettede 

medlemstal og regnskaber og forvaltningens kontrol heraf og arbejder med behandling af 

kommunale og / eller nationale forslag og vedtagelser, der kan få eller har indvirkning på 

foreningslivet.  

Udvalget har en pulje penge (Folkeoplysningspuljen) der bliver fordelt efter ansøgning eller behov 

der opstår på det mere generelle plan. Den sidste kategori kastede projektpenge af sig til et 

fastholdelsestiltag for børn og unge, som vores idrætsforeninger får glæde af. 100.000 kroner. 
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Herudover fandt udvalget penge til at købe tider i Kbh. Karateklubs lokaler i 2. halvår af 2020, primært 

anvendt til nye aktiviteter for FRBdans og Sportsklubben 2000 – sagen om Kbh. Karate er beskrevet 

under afsnit 4, Foreningerne og FIU. 

Tanker om facilitetsudvikling 
FIU får flere medlemmer. Hvert år. Indiskutabelt.  Sammen med tiltag som fx Bevæg dig for Livet og 

de generelle strømninger omkring bevægelse, der er i disse år sætter en ny samfundsdagsorden, 

skaber aktiviteterne samlet set et stort behov for et øget antal idrætsfaciliteter. Sker dette ikke, vil vi 

på Frederiksberg komme endnu længere bagud på facilitetsområdet. Senest med udsigten til, at de 

nye halfaciliteter på Rolighedsvej først kan tages i brug om alt for lang tid, nemlig i 2026 –  og dermed 

i øvrigt med udsigten til, at facilitetsbyggerierne på Nordens Plads bliver rykket urealistisk langt ud i 

fremtiden. 

Jeg faldt over en avisartikel, da jeg sad og kiggede på halbyggerier rundt omkring i DK. Ingen kritik af 

kommunen specifikt, blot en konstatering af den virkelighed vi ”storbyens sønner og døtre” lever i: 

”Uanset om man ser på idrætshaller, fitnesscentre eller svømmehaller, er der relativt flere faciliteter 

i Jylland end på Sjælland. 

I Danmark er der i 2019 over 1.600 store idrætshaller. I forhold til antallet af indbyggere er hallerne 

imidlertid ikke ligeligt fordelt mellem kommunerne, viser nye tal om idrætsfaciliteter fra Danmarks 

Statistik. 

Fx er der typisk færre end to idrætshaller pr. 10.000 indbygger i kommunerne omkring København, 

mens der i en del kommuner i Jylland er mindst fem idrætshaller pr 10.000 indbygger. 

”Sat på spidsen skal over ti gange så mange mennesker deles om en idrætshal på Frederiksberg i 

forhold til i Lemvig,” siger fuldmægtig i Danmarks Statistik, Søren Østerballe, med henvisning til, at 

der er relativt færrest idrætshaller i Frederiksberg Kommune og flest i Lemvig Kommune.  

Blandt de 14 kommuner med mindst fem idrætshaller pr. 10.000 indbygger ligger de 11 i Jylland (inkl. 

Fanø og Læsø) og ingen på Sjælland. Omvendt er Århus den eneste kommune uden for Region 

Hovedstaden med mindre end to idrætshaller pr. 10.000 indbygger. 

Tendensen fra idrætshallernes fordeling over landet går i øvrigt igen, når man ser på andre 

idrætsfaciliteter.” 

Ovennævnte artikel illustrerer fint, hvorfor jeg sidste år skrev lidt om, at halbyggeri ikke bare er 

halbyggeri – vi skal alle tænke os om hvad vi laver, når de relativt få ledige kvadratmeter jord der 

kan bebygges på Frederiksberg kommer i spil. 

http://www.statistikbanken.dk/IDRFAC01
http://www.statistikbanken.dk/IDRFAC01
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På samme måde skal man tænke sig godt om, når man på den ene side ønsker mere aktive borgere, 

blandt andet for at sikre det gode, selvhjulpne liv, så længe som muligt, men på den anden side ikke 

kan tilbyde faciliteterne til at rumme ønsket.  

Jeg må stadig trække lidt på smilebåndet, når visse partier taler om nødvendig prioritering af 

geografiske områder i en kommune der dækker sådan cirka 3 x 2,7 km – man kan jo cykle kommunen 

rundt på en halv time, så at tale om øst, vest, nord og syd er jo nærmest et udtryk for …… tja, jeg 

mangler ord. 

7. Embedsmændene & Ditto Damer

Kultur- & Fritidsafdelingen, Projekter og Samarbejde 
Ideen bag det daglige samarbejde med K&F-afdelingen indebærer blandt andet, at FIU er en del af 

både projekttilblivelse og projektstyring på alle de anlægsarbejder, der lugter af idræt – ganske ofte 

de projekter vi selv har kvalificeret og efterfølgende indstillet til kommunal bevilling.  

Samarbejdet omkring de enkelte idrætsanlæg og FIU’s administrative kontor er desuden 

fundamenteret i den driftsoverenskomst som FIU har indgået med forvaltningen. En meget 

transparent aftale, hvor ethvert element omkring FIU’s forvaltning af egne og de kommunale 

idrætsanlæg kan aflæses, time for time, opgave for opgave, krone for krone. 

I dette atypiske år var der flest arrangementer der ikke blev til noget – eller rettere, der blev Corona-

aflyst. Arrangementer som FIU og K&F-afdelingen normalt arbejder sammen om, fx:  

➢ Frederiksberg Dage (FRBdage)

➢ DM-fest for foreningernes medaljevindere

➢ Seniormotionsdag for alle +65-årige

➢ Velkommen til nye borgere på Rådhuset

Men selvfølgelig stod alle initiativer ikke stille. Gennem året fik vi i samarbejde sat økonomi på alle 

forventede driftsomkostninger de næste 10 år, for idrætsanlæg og kunstgræsbaner i kommunen. En 

”Vedligeholdelsesplan”, som fint skitserer behovet for bevillinger hvert år i perioden. Det var By & 

Miljø Området (BMO) der udførte langt, langt det meste af det meget flotte stykke arbejde 

Vedligeholdelsesplanen er efterfølgende nikket til af de ansvarlige politikere. Det vil sige, at planen 

ikke er et forhandlingsoplæg i den årlige økonomi, men et ark med faktuelle beløb der skal føres 

direkte ind i det kommunale budget hvert år. 

Den projekterede Idrætshal på Rolighedsvej, blev hen over foråret 2019 kvalificeret, bl.a. med FIU 

som deltager. Der kom af dette arbejde et anstændigt indendørs idrætsanlæg ud som resultat, med 

de begrænsninger, der på forhånd lå på projektet i forhold til de mulige m2 at bygge på.  
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Finansieringen til projektet faldt på plads i den budgetaftale der er blev indgået i efteråret 2020 – tak 

for kampen, positivt ment, til både forvaltning og politikere. 

I samarbejde med interne rådgivere fra BMO blev vi til slut færdige med renoveringen af 

Damsøbadet. Fin indsats fra Sune Lindbergh fra BMO som projektleder/intern rådgiver. Men hele 

projektet blev endnu et bevis på, at fungerer samspillet mellem intern og ekstern rådgiver ikke, er 

det bygherre der ender med ”lorten i hånden” og dermed de ekstra omkostninger. Også i denne sag 

var den eksterne rådgiver meget lidt samarbejdsvillig, hvilket kan undre. Et eller andet må 

Frederiksberg Kommune gøre forkert, for det her er jo langt fra første projekt der eskalerer.  

Til sidst konstaterede K&F og vi, at en af FGV’s (Frederiksberg Gartner & Vej) kontrakter omkring de 

grønne arealer i kommunen (her primært boldbanearealerne) skal konkurrenceudsættes.  

Fint for FIU med et sådant udbud – bare vinderen kan sin metier, både sommer og vinter. Og 

naturligvis kan det da tænkes, at FIU byder på entreprisen, hvis vi kan se en synergi med vores 

nuværende indsats på og omkring de grønne baner og arealer. På den måde lander økonomi og 

ansvar hos brugerne, så at sige. Altså på nøjagtigt samme vilkår som midlerne til de indendørs 

idrætsanlæg forvaltes, nemlig i sidste ende af anlæggenes brugere, via indflydelsen gennem 

brugergrupperne, fagidrætsudvalgene, idrætsudvalget, bestyrelsen og ikke mindst foreningerne i 

samspil med halinspektørerne på anlæggene. 

Lidt mere Folkeoplysning & Medlemstilskud 2021 
Den administrative del af Folkeoplysningsområdet bor fortsat i Kultur- og Fritidsafdelingen.  

Efter længere tids udfordringer med tidsfrister og leverancer af materiale, er afdelingen barslet med 

et efterspurgt årshjul, en guide for både foreningernes og forvaltningens afleverings- og svarfrister. 

Lang tid undervejs, men er nu vedtaget og på vej til at blive rullet ud. Det vigtigste element (set fra 

min stol) er de nu 100% transparente krav og regler til foreningerne om overholdelse af frister for 

aflevering af nødvendigt materiale til forvaltningen. På samme måde stilles der krav til forvaltningen 

om efterlevelse af deadlines, remindere og tempo i den eventuelt nødvendige opfølgning. Reglerne 

er fair overfor foreningerne, og forvaltningen er nu forpligtet til at give en hjælpende hånd til de 

foreninger som ind i mellem og af forskellige årsager, kan hænge lidt i bremsen, når vi taler opgørelser 

af medlemstal etc., samt indberetningsfrister. 

• I år blev der i øvrigt vedtaget et 2021-medlemstilskud til foreningsmedlemmer under 25 år, 

på 470 kroner. Der bliver uforandret ydet 100% lokaletilskud til de under 25årige og puljen til 

medlemstilskud til seniormedlemmer (+65årige, boende i kommunen) blev omsat til et tilskud 

på 210 kroner pr. medlem. 
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Kommunale & andre Samarbejdspartnere 
Nu burde den gamle skrivemaskine sprøjte bogstaver ud i massevis – men lad mig citere mig selv: 

”Atypisk år i Coronaens tegn”. Der er derfor ikke meget at skrive om, naturligvis fordi året ikke har 

budt på særligt mange aktiviteter eller projekter og dermed er mange af de sædvanlige 

samarbejdsflader slet ikke luftet i løbet af året. 

Men det er på sin plads alligevel at sige tak for samarbejdet til alle der har krydset vores vej i dette 

noget vanvittige år – vi håber sikkert alle på lidt flere opgaver og lidt mere aktivitet i 2021. 

8.Post Scriptum

Tak – også for tålmodigheden 
Så er vi ved at nærme os slutningen på første udgave af dette års Formandsberetning. En lightudgave, 

som konsekvens af den mindre aktivitet og de større perioder med nedlukning i løbet af året. 

Beretningen bliver udsendt med FIU’s regnskab til den dato hvor vi efter vores love skulle have afholdt 

det årlige repræsentantskabsmøde. 

Ikke uligt andre år er det tid til at takke alle der kan og bør takkes. Alle jer, der har andel i driften af 

FIU’s hverdag, jeres foreningers hverdag eller i et af de mange udvalg, der skal sikre, at alle ideer, 

ønsker og holdninger kan komme frit til udtryk. Selv om aktiviteten i foreningerne og på 

idrætsanlæggene har været droslet ned på grund af alle restriktionerne, har I alle været der når der 

var brug for det og tak for det. 

Lad mig derfor gentage sidste års afsnit, med lidt tilretninger, som kommer lige fra hjertet. 

”En stor og velment tak til: 

-alle jer frivillige, der både er med til at drive forening, men også finder overskud til at være med i

maskinrummet hos FIU. Jeg tror på, at I er med, fordi I ved, at det gør en forskel, når beslutninger og

løsninger kommer fra idrætten selv og ikke fra en kommunal forvaltning, ganske langt væk fra

foreningshverdagen.

-til bestyrelsen i FIU. Vi er fortsat dejligt forskellige og sammen bruger vi forskellighederne til at

udstikke retningen hen imod de resultater vi løbende opnår. Vi får på alle måder det bedste ud af

hinanden.

-FIU’s personale på kontoret, ingen nævnt, ingen glemt. Uanset timeantal eller arbejdsopgaver, er I

det klister der binder organisationen sammen. Jeg kender jer, arbejder sammen med jer i forskellige

sammenhænge, ved hvilken indsats I yder (måske bedre end I tror), og ved, at I hver især er vigtige

deltagere i organisationens opgaveløsninger og udviklingsideer.
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-en stor del af det politiske landskab i kommunen. Vi møder jo hinanden i de helt formelle fora, fx når 

jeg triller forbi kommunalbestyrelsens møder for at lytte til idrætsrelaterede forslag. Vi holder 

officielle møder med udvalgsformanden, med formanden for Folkeoplysningsudvalget og med 

borgmesteren. Men vi mødes også til uformelle samtaler i forskellige anledninger, med både liste A, 

C, F og Å medlemmer fra kommunalbestyrelsen og udveksler meninger, lytter til argumenter og baner 

vejen for de brede og gode løsninger. Tak til jer alle sammen for jeres tid, tak for jeres interesse og 

jeres seriøsitet, jer der faktisk mener noget om idrættens betydning for det gode liv. Vi har rigtigt 

mange fælles interesser. 

-de mange øvrige samarbejder, som udgår fra FIU i årets løb. Håndværkere vi trækker på med kort 

varsel i hverdagen, ingeniører, arkitekter og andre fagfolk, der hjælper med kvalificering af nogle af 

vores projekter, specialister hos DIF eller DGI, Frederiksbergfonden og mange, mange andre”. 

Vid og bid  
Jeg glemte helt at nævne et par af de afledte ”effekter” som formandsposten i FIU genererer. 

-Så derfor tak fordi jeg må være en del af bestyrelsen for Kursustrappen Frederiksberg og beskæftige 

mig med noget helt anden end idrætten, men også her med trænere (lærerne), ledelse og en 

bestyrelse, der i den grad er dygtige og dedikerede i alt hvad de laver – jeg lærer kontinuerligt af jer 

alle sammen. Fagligt, primært koncentreret omkring arbejdsmarkedslovens rammer og 

mekanismerne for udsatte unge i den kontekst. Menneskeligt, fordi I hver især har stor 

medmenneskelighed og forståelse i jeres tilgang til skolens elever og de tilbud vi skal kunne give dem 

på Kursustrappen. Det har været et udfordrende år – surprise – med pres på både skolens økonomi 

og på ledelse, lærere og elever. Godt, at vi har lidt penge på kistebunden, en stærk ledelse, loyale og 

dygtige lærere og elever og kursister der har tålmodighed og bakker op om skolen. 

-Tak fordi jeg må være en del af bestyrelsen for Ungdomsskolen på Frederiksberg, ovenikøbet som 

formand. Her er jeg gennem årene blevet indført i endnu en anderledes verden. Her leveres 

uddannelses- og oplevelsestilbud til både stærke og svage unge, i indbydende og inkluderende 

rammer som en selvfølgelighed, fra en top engageret ledelse og lærerstab. Ungdomsskolen er, i 

enhver kontekst, en ekstremt kreativt tænkende og ekstremt omstillingsparat institution, som mange 

andre kommunale enheder kunne lære meget af. Inspirerende, at være i de kreative rammer som 

Ungdomsskolen tilbyder alle kursister og stimulerende at opleve engagementet og entusiasmen på 

”begge sider af skranken”.  

Ungdomsskolen er et kommunalt tilbud, som kommunens politikere burde være rigtigt stolte af. Det 

kan derfor ikke undgå at undre, at der i kommunen stædigt arbejdes på at flytte skolen fra dens 

nuværende domicil og placere den i omgivelser, der klart vil svække skolens sammenhængskraft og 

appel til kommende brugere. Tankevækkende. 
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Nå, så nåede vi enden på ordstrømmen fra mig i denne ombæring. 

 

Apropos ord. Jeg prøver som altid at huske disse ord, når jeg ser på FIU og idrætslandskabet på 

Frederiksberg: ”Husk at frivillighed lever af lyst og dør af pligt”.  

En sætning, der burde læres udenad af både akademiske analytikere, forvaltningsmedarbejdere og 

alle politikere, når idrætten gang på gang udses til at være det afgørende instrument i løsningen af 

landets sociale og kulturelle udfordringer. Idrætten vil gerne samarbejde om mangt og meget, men 

altid i respekt for den frivillighed og idrætslige faglighed der driver foreningerne i hverdagen. 

Lad mig slutte af med at konstatere, at FIU, det meget atypiske år til trods, har det okay, med en 

fortsat åben tilgang til kommunikation og dialog med foreningerne og omverdenen, med en særdeles 

årvågen økonomistyring og med en veldefineret tilgang til både de kommende store halbyggerier 

såvel som de lidt mindre projekter på de bestående anlæg, naturligvis i et godt og tillidsfuldt 

samarbejde med kommunens politikere og forvaltning.  

FIU’s foreninger er mange, generelt relativt store, alle veldrevne og aldrig bange for at bidrage med 

ideer og ønsker til udvikling af byens idrætsliv. Det har været et udfordrende år for alle og måske 

2021 bliver endnu mere udfordrende, bl.a. fordi det er her vi skal håndtere eftervirkningerne af 

pandemien. Jeg er dog sikker på, at vi ved at stå sammen – og her præcis ikke ”hver for sig”, nok skal 

få tacklet de udfordringer der måtte dukke op. 

Tak til jer alle – det er en fornøjelse at arbejde som idrætsrepræsentant overfor kommunen i et miljø 

som FIU’s, fordi I alle inspirerer og dermed er med til at holde gang i ideudvikling og dialog. 

Og til sidst. Tak for tålmodigheden, mens I læste min og FIU’s Formandsberetning. 

 

Frederiksberg, den 28. februar 2021 

Michael Christiansen 
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9. Modtagere af FIU’s æresbevisninger 

    

FIU’s Jubilæumspris 
1973  Emil Sørensen FB, Frederiksberg Boldklub 
1974  Svend Meiner Jensen Boldklubben Dalgas 
1975  Anders Hansen FB 
1976 Erland Hansen Dalgas 
1977 Ib Jørgensen  Ydun Håndbold 
1979 Jørgen Aage Simonsen FIF, Frederiksberg Idræts Forening 

1980 Finn Pedersen FIF 

1981 Erik Tvernø  Ydun 

1982 Peter Jørgensen FKIF, Frederiksberg Kammeraternes Idrætsforening 

1983 Werner Rasmussen FKIF 

1984 Claus Madsen Ydun 

1985  Emil Sørensen FB 

1986 Søren Korbo  Gymnastikforeningen Hermes 

1987 Peter Lohse  TV 55 Volley 

1988 Rene Vincentsen FIF 

1989 Ole Hummelshøj KB, Kjøbenhavns Boldklub 

1990 Ernst Jensen  Falcon Basket 

1991            Per Myhrmann                TV 55 

1991             Bjarne R. Jensen            FIF 

1992             Erik Andersen               Frederiksberg Rugby Klub, FRK 

1993 Sten Olsen  Falcon  

1994 Bjarne Nielsen              Ydun 

1995 Tage Selchau KSG,  Købmandsskolens Gymnastikforening 

1996 Sven Hjort Jensen FIF  

1997 Jan Feilbo  FKIF 

1998 Dan Bendix  DBK, Drive Badminton Klub 

1998 Benny Jacobsen FB 

1999 Ralf Lindahl  FKK, Frederiksberg Karate Klub 

2000 Jørgen Mortensen FB 

2001 Birgitte Feilbo FKIF 

2001 Glaidis Olsen  FKIF                  

2002  Arno Olsen  FKIF 

2003 Keld Jørgensen KB 
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2004  Preben Dreizig Schmidt FB 

2005 Helge Mortensen Ydun 

2006 Bjarne Langkilde FIF 

2007 Jørgen Holmen KB 

2008 Mansoor Siddiqi FHI, Frederiksberg Handicap Idræt 

2009  Birgit Andersen FRK, Frederiksberg Rugby Klub 

2010 Anni Ahlfeldt IID,  Idræt i Dagtimerne 

2011 Carl Christian Lindgren FA2000, Frederiksberg Alliancen 2000 

2012 Viggo Brøndegaard ODK, Ollerup Delingsførere København 

2013 Lisbeth Hansen Frederiksberg Ju-Jutsu 

2014 Bodil Allesen-Holm VLI Volley, Veterinær & Landbohøjskolens IF  

2015 Jan Busk  FA2000 

2015 Sørgen Larsen FHBK, Frederiksberg Hospitals Badminton Klub 

2016 Jan Kristoffersen FBTK, Frederiksberg Bordtennis Klub 

2017 Henrik Tangø-Brandt Frederiksberg Bueskydning 

2018 Christian Vinter Falcon 

2019 Pia Poulsen  Frederiksberg Slots Fægteklub 

2019 Lone Porsbo  Frederiksberg Slots Fægteklub 

2020 Martin Hilker  Hermes Gymnastik 

 

FIU’s Ærestegn 
1973 H.A. Petersen 

1973 Clara Munck 

1973 Svend Aage Henriksen FDF 

1973 Emil Sørensen FB 

1973 Alex Sørensen FB 

1973 Kjeld Hansen  FB 

1979 Jørgen Aage Simonsen FIF 

1980 Erik Tvernø  Ydun 

1980 Svend Meiner Jensen Dalgas 

1982 Eigil Andersen Ydun 

1983 Per B. Johansen Kommunalbestyrelsen 

1985 Finn Petersen FIF 

1987 Peter Jørgensen FKIF 

1987 Kent Hilmar           Dalgas 

1994 Arne Frits Jensen           Dalgas 

1995 Benny Jacobsen FB   
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1996 Poul Als  FIF 

1998 Preben Kristensen FIF            

1998 Arne Vangdrup Skt. Jørgen Volley 

2000 Michael Christiansen FKIF 

2001 Ole P. Olsen  Kommunalbestyrelsen                   

2004  Ole Hummelshøj KB 

2005 Mogens Olsen Frederiksberg Hallerne 

2007 Bjarne Nielsen Ydun 

2008 Lars Juul  FIF  

2009  Michael Andersen FKIF 

2010 Jørgen Andersen FB 

2012 Keld Jørgensen KB 

2013 Rene Vincentsen FIF  

2013 Dan Bendix  DBK 

2015 Erik Andersen FRK 

2015 Birgit Andersen FRK 

2017 Morten Jung  Kommunalbestyrelsen 

2018 Bodil Allesen-Holm VLI 

2019 Allan Nyhuus HSK  Hovedstadens Svømme Klub 

2020 Henrik Theil  FA2000 

 

FIU’s Æresmedlemmer 
1973  H.A. Petersen 

1981 Emil Sørensen 

1988 Jørgen Aage Simonsen 

1990 Per B. Johansen 

1998 Arne Vangdrup    

2002 Ole P. Olsen 

2009  Benny Jacobsen   

2016 Michael Christiansen   

 

 

 

 

 



Medlemsopgørelse pr. 1. oktober 2020

Foreningens navn u/25 åro/25 år I alt 2020 I alt 2019 I alt 2018

1 Ashihara Karate Frederiksberg 75 55 130 130 137
2 BK Ydun Håndbold 408 145 553 462 353
3 Brug Bolden 0 5 5
4 CBS Sport 121 375 496 566 616
5 Drive Badmintonklub (DBK) 188 234 422 441 379
6 FA 2000 1.170 394 1.564 1.420 1.765
7 Falcon Basket 848 155 1.003 891 892
8 Familieidræt Frederiksberg 20 17 37 65 25
9 FC Frederiksberg 0 18 18 21 20

FC Hermanos (Udmeldt) 13
10 Frederiksberg Hospitals Badminton Klub 0 39 39 38 38
11 FIF Atletik og Motion 269 308 577 505 508
12 FIF Håndbold 528 95 623 621 639
13 FIF Petanque 0 127 127 128 132
14 Frederiksberg Kammeraternes Idrætsfor 133 231 364 320 322
15 Frederiksberg Aikido Klub 20 34 54 32 39
16 Frederiksberg Amatørdanser Forening (F 0 68 68 81 88
17 Frederiksberg Badminton Klub (FBK) 160 384 544 547 479
18 Frederiksberg Bane- og Landevejsklub (F 6 84 90 101 90
19 Frederiksberg Beach Volley Klub (FBVK) 6 129 135 134 153
20 Frederiksberg Boldklub (FB) 1.212 529 1.741 1.737 1.681
21 Frederiksberg Bordtennis Klub (FBTK) 74 71 145 148 129
22 Frederiksberg Bueskydning 18 39 57 67 60
23 FRBDans 89 14 103
24 Frederiksberg esportsforening Falcons (F 7 3 10 25
25 Frederiksberg Floorball Club 63 21 84 62 45
26 Frederiksberg Ju-Jutsu klub 130 76 206 171 155
27 Frederiksberg Karate Klub Viking 0 10 10 14 19
28 Frederiksberg Karateskole Shinkyokushi 19 29 48 26 35
29 Frederiksberg Rugby Klub (FRK) 125 80 205 174 189
30 Frederiksberg Seminariums Idrætsforen 50 32 82
31 Frederiksberg Senior Motion 0 154 154 133 48
32 Frederiksberg Skyttelaug 0 47 47 45 46
33 Frederiksberg Slots Fægteklub (FSF) 34 11 45 49 36
34 Frederiksberg Sport Stacking Klub (FSSK) 12 13 25 29 30
35 Frederiksberg Sportsskytter 0 44 44 26 33
36 Frederiksberg Volley 90 130 220 220 216
37 Gymnastikforeningen Hermes 535 10 545 561 539
38 Gymnastikforeningen ODK 805 251 1.056 876 822
39 Hovedstadens Svømmeklub (HSK) 1.425 302 1.727 1.556 2.416
40 Idræt i dagtimerne Frederiksberg 0 293 293 299 294
41 Idrætsforeningen T.I.       0 36 36 38 36
42 Jokokan Frederiksberg Karate Skole 24 10 34 33 35
43 Ki og Aikido Dojo 10 15 25 29
44 Kita Matsu Ryu 3 19 22 26 13
45 Kjøbenhavns Boldklub (KB) 2.296 2.119 4.415 4.156 3.980
46 KSG Idræt 36 111 147 191 186
47 København ITF Taekwon-Do Klub 55 23 78 79 80
48 Københavns Karateklub 178 112 290 308 294
49 København Kyudojo Seishinkan 7 32 39 42 31
50 Mujin-kai Shotokan karate-do 14 16 30 36 29
51 Pan Idræt Frederiksberg 10 239 249 472 427
52 Parasport Frederiksberg 113 41 154 167 83
53 SAGA 42 82 124 102 148
54 Skyttelauget Krudtuglen 5 128 133 156 144
55 Sportskollektivet 0 154 154 182 171
56 VLI 102 313 415 390 390

I alt medlemmer i  2020 11.535 8.506 20.041 19.128 19.528

Årstal u. 25år o. 25 år I alt
2011 9.211 6.657 15.868
2012 9.542 6.774 16.316
2013 9.580 6.697 16.277
2014 9.579 6.480 16.059
2015 9.452 6.784 16.236
2016 10.190 7.144 17.334
2017 10.856 7.582 18.438
2018 11.467 8.061 19.528
2019 10.899 8.229 19.128
2020 11.535 8.506 20.041



Antal medlemmer pr. idrætsgren 2020

Idrætsgren årstal Under 25 år  og I alt I alt I alt I alt Ialt Ialt Ialt
25 år derover 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

2020 382 349 731
2019 393 279 672 591 484 536 670 649

2020 510 1089 1.599
2019 537 1.085 1.622 1.434 1.388 1275 1302 1242

2020 884 251 1.135
2019 758 305 1.063 1.058 1.013 891 643 601

2020 56 28 84
2019 34 28 62 47 49 52 53 99

2020 100 156 256
2019 14 224 238 233 226

2020 63 21 84
2019

2020 3929 1498 5.427
2019 3.957 1.348 5.305 5.603 5.347 5353 4784 4683

2020 1402 520 1.922
2019 1.285 585 1.870 1.623 1.998 1491 1466 1573

2020 985 367 1.352
2019 953 294 1.247 1.206 1.071 1113 1147 1060

2020 535 431 966
2019 483 436 919 871 894 822 710 754

2020 0 127 127
2019 0 128 128 132 134 133 144 140

2020 131 110 241
2019 77 132 209 213 222 208 170 139

2020 5 219 224
2019 6 195 201 223 207 163 163 601

2020 1.434 348 1.782
2019 1.264 447 1.711 2.579 2.029 1841 1686 1705

2020 781 1780 2.561
2019 749 1.585 2.334 2.241 2.242 2083 2108 2076

2020 123 275 398
2019 104 273 377 310 312 335 276 346

2020 215 937 1.152
2019 285 885 1.170 1.164 905 1082 1244 877

Ialt 11.535 8.506 20.041 19.128 19.528 18.521 17378 16566 16107

Ialt

* Landevejscykling, 
Bordtennis, Beach 
Volley, Bueskydning, 
Floorball, Fægtning, 
Dodgeball, 
Sportskollektivet, Idræt i 
Dagtimerne, 
Sportsstacking, Senior 
Motion

Tennis     

Volleyball 

Øvrige idræt* 

Dans

Håndbold   

Kampsport 

Petanque   

Rugby     

Skydning

Svømning       

Atletik   

Badminton 

Basketball 

Cricket   

Fodbold   

Gymnastik  

Floorball



Medlemsopgørelse - foreninger pr. idrætsgren pr. 1. oktober 2020

Foreninger medlemmer medlemmer I alt I alt I alt
pr. idrætsgren under 25 år over 25 år 2020 2019 2018

Atletik
FIF Atletik og Motion             269 308 577 505 508
Parasport Frederiksberg 113 41 154 167 83

I alt             382 349 731 672 591
  
Badminton
CBS Sport 25 54 79 69 72
Drive Badminton Klub (DBK) 188 234 422 441 339
Frederiksberg Badminton Klub (FBK) 160 384 544 547 469
FHBK                0 39 39 38 38
FKIF              133 231 364 320 318
Pan Idræt Frederiksberg 1 36 37 105 84
VLI                 3 14 17 22 17
Idræt i dagtimerne Frederiksberg 0 97 97 80 84

I alt              510 1.089 1.599 1.622 1.435

Basketball
CBS Sport 23 68 91 128 126
Falcon Basket 848 155 1.003 891 892
VLI               13 28 41 44 40
   
I alt             884 251 1.135 1.063 1.058

Cricket
KB          56 28 84 62 47

I alt 56 28 84 62 47

Dans
FAF 0 68 68 81 88
Pan Idræt Frederiksberg 1 26 27 99 89
VLI 10 48 58 58 56
FRB Dans 89 14 103

I alt 100 156 256 238 233

Floorball
Frederiksberg Floorball Club 63 21 84

I alt 63 21 84

Fodbold
CBS Sport 29 101 130 175 215
FA 2000 1.170 394 1.564 1.420 1.765
FB 1.212 529 1.741 1.737 1.681
FC Frederiksberg 0 18 18 21 20
KB 1.476 360 1.836 1.809 1.761
VLI                42 96 138 143 148
 
I alt             3.929 1.498 5.427 5.305 5.603



Medlemsopgørelse - foreninger pr. idrætsgren pr. 1. oktober 2020

Foreninger medlemmer medlemmer I alt I alt I alt
pr. idrætsgren under 25 år over 25 år 2020 2019 2018

Gymnastik
Gymnastikforeningen Hermes 535 10 545 561 539
Gymnastikforeningen ODK 805 251 1.056 876 822
Idræt i dagtimerne Frederiksberg 0 95 95 171 0
Idrætsforeningen T.I.               0 36 36 38 36
KSG Idræt            0 29 29 57 53
SAGA              42 82 124 102 148
Familieidræt Frederiksberg 20 17 37 65 25
 
I alt              1.402 520 1.922 1.870 1.623
 
Håndbold

CBS Sport 13 51 64 64 69
FIF Håndbold 528 95 623 621 639
KSG Idræt 27 41 68 98 98
VLI               9 35 44 40 46
BK Ydun             408 145 553 462 353

I alt             985 367 1.352 1.247 1.206
                                                                   
Kampsport

Ashihara Karate Frederiksberg 75 55 130 130 137
Frederiksberg Aikido Klub 20 34 54 32 39
Frederiksberg Ju-Jutsu Klub 130 76 206 171 155
Frederiksberg Karate Klub Viking 0 10 10 14 19
Frederiksberg Karateskole Shinkyokushin 19 29 48 26 35
Jokokan Frederiksberg Karateskole 24 10 34 26 35
Ki og Aikido Dojo 10 15 25 29
Kita Matsu Ryu 3 19 22 26 17
København ITF Taekwon-Do Klub 55 23 78 79 80
København Karateklub   178 112 290 308 294
København Kyudojo Seishinkan 7 32 39 42 31
Mujin-kai Shotokan karate-do 14 16 30 36 29

I alt              535 431 966 919 871

Petanque

FIF Petanque 0 127 127 128 132

I alt 0 127 127 128 132

Rugby

CBS Sport 6 30 36 35 24
Frederiksberg Rugby Klub 125 80 205 174 189

I alt 131 110 241 209 213



Medlemsopgørelse - foreninger pr. idrætsgren pr. 1. oktober 2020

Foreninger medlemmer medlemmer I alt I alt I alt
pr. idrætsgren under 25 år over 25 år 2020 2.019 2018

Skydning

Frederiksberg Skyttelaug 0 47 47 45 46
Frederiksberg Sportsskytter 0 44 44 33 33
Skyttelauget Krudtuglen 5 128 133 156 144
   
I alt             5 219 224 234 223

Svømning

Hovedstadens Svømmeklub 1.425 302 1.727 1.556 2.416
KSG Idræt       9 16 25 37 34
Pan Idræt Frederiksberg 0 30 30 118 129

I alt             1.434 348 1.782 1.711 2.579
 
Tennis

CBS Sport 17 37 54 40
KB 764 1.731 2.495 2.285 2.177
Idræt i dagtimerne 0 12 12 9 0

I alt             781 1.780 2.561 2.334 2.241

Volleyball

CBS Sport 8 28 36 37 13
Frederiksberg Volley        90 130 220 220 216
KSG Idræt 0 25 25 0 0
VLI 25 92 117 83 81

I alt               123 275 398 377 310

Øvrige foreninger
Brug Bolden 0 5 5
CBS Sport 0 6 6
Frederiksberg Beachvolleyklub 6 129 135
Frederiksberg Bane- og Landevejsklub 6 84 90
Frederiksberg Seminariums Idrætsforening 50 32 82
Frederiksberg Sport Stacking Klub 12 13 25
Frederiksberg Senior Motion 0 154 154
Frederiksberg Bordtennisklub 74 71 145
Frederiksberg e-sportsforening Falcons 7 3 10
Frederiksberg Slots Fægteklub 34 11 45
Frederiksberg Bueskydning 18 39 57
Idræt i dagtimerne Frederiksberg 0 89 89
Pan Idræt Frederiksberg 8 147 155
Sportskollektivet 0 154 154

Øvrige            

I alt               215 937 1.152 1.137 1.164

Idrætsudøvere
I alt 11.535 8.506 20.041 19.128 19.528



Repræsentantskabet

Bestyrelsen

Idrætsudvalget (IU)

Fagidrætsudvalg (FAU)

FIU’s Direktør

FIU Administration (5 

fastansatte)

Halinspektør 

Frederiksberghallerne

Halinspektør Frb. Idrætspark, 

Damsøbadet, Nandrupsvej

Halinspektør Mariendalshallen, 

Kedelhallen, Bülowsvejhallen, 

Hermeshallen

Økonomiudvalget (ØU)

Kedelhallen

Brugergruppen

Repræsentant fra FIU bestyrelse

Repræsentant VLI Volley

Repræsentant Frb. Bueskydning

Repræsentant Frb. Skyttelaug

Repræsentant Frederiksberg 

Amatørdanseforening

Repræsentant  Frb. Sportsskytter

Repræsentant  Skyttelauget 

Krudtuglen

Repræsentant Karateklubben  Mujin

Kai

Repræsentant Frb. Volley

Repræsentant  Ki og Aikido Dojo KBH

Ledelse / Personale

Eksempel på idrætsanlæggenes 

organisation:

Skematisk oversigt over 

FIU’s elementer:

FIU Organisationsdiagram



Beskrivelse af FIU's rådgivende og besluttende organer

Repræsentantskabet

Alle FIU's foreninger med 1 stemme hver

Medlemmerne af BE, IU og ØU

Formændene for fagidrætsudvalgene

Formændene for brugergrupperne

2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

Æresmedlemmer fra FIU (uden stemmeret)

Bestyrelsen (BE)

Formanden vælges direkte på rep.mødet

Øvrige medlemmer vælges på rep.mødet

I bestyrelsen sidder formanden for IU og for ØU

FIU's direktør er sekretær for udvalget

Økonomiudvalget (ØU)

Formanden vælges direkte på rep.mødet

Øvrige medlemmer vælges på rep.mødet

Bogholderen fra FIU's adm. deltager i møderne

Idrætsudvalget (IU)

Formanden vælges direkte på rep.mødet

Øvrige medlemmer vælges på rep.mødet

Idrætskonsulenten fra FIU's adm. deltager i møderne

Fagidrætsudvalg (FAU)

Når flere foreninger udbyder samme idrætsgren, skal 

der etableres et FAU

Hver forening med idrætsgrenen, sidder med i udvalget

Fagidrætsudvalget konstituerer sig selv, hver andet år

Direktøren

Ansættes af BE, og er overordnet ansvarlig for

idrætsanlæg samt administrativt personale i FIU

Administrationen

Der er fastansat en bogholder, to idrætskonsulenter

samt en kommunikations- & adm. medarbejder i FIU's administration

Halinspektørerne (HI)

Ansættes af Direktøren samt et eller to medlemmer af BE

Halinspektøren refererer til direktøren

HI er personaleansvarlig samt driftsansvarlig på sit anlæg

Brugergrupperne (BRG)

På hvert idrætsanlæg nedsættes en brugergruppe, med én 

repræsentant for hver hjemmehørende klub på anlægget

Klubberne vælger i fællesskab en formand for BRG, der

desuden tæller HI samt en repræsentant for BE
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