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6. maj 2021 

 

Dato: 3. maj 2021  

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

 

Dagsorden:  

1) Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 24.2.2021 
 

2) Status på økonomien for 1. kvartal 2021 
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) Overordnet drøftelse af den videre håndtering af corona-situationens påvirkning af FIU’s 

økonomi 
 

4) Meddelelser og opfølgning bordet rundt 
a) Administrationen 
b) Øvrige 

 
5) Næste møde 

 
6) Eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 

Referat – FIU’s økonomiudvalg 
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Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 24.2.2021 
 
Som opfølgning på spørgsmål fra seneste møde svarede Søren og Hanne på følgende 
 
1. Har FIU en Netbank-forsikring?  

Ja, det har FIU. 
 

2. Er proceduren med den digitale dobbeltgodkendelse ved betalinger i bank igangsat? 
Ja, det er den, og implementeres inden for de næste 2 uger 
 

3. Er det bestyrelsen eller ØU, der underskriver FIU’s årsregnskab?  
Søren konstaterede, at det ikke entydigt står i FIU’s love, hvem der skal aflægger og dermed 
underskriver regnskabet. ØU havde en længere drøftelse om dette, og bad Søren om at 
udfærdige et oplæg til en overordnet model for roller, ansvarsfordelinger og mandat ift. 
opgaven regnskab og økonomiopfølgning i FIU’s organisatoriske organer. Oplægget sendes 
til bestyrelsen og ØU, hvorefter en evt. ændring af lovene vil komme på dagsorden til 
repræsentantskabsmødet med henblik på, at få det godkendt. 

 
 
ØU fulgte op på følgende punkter: 
1. Opgørelse over omkostninger/indtægter vedr. FIU’s tilslutning til forsikringsordning hos den 

sociale ankestyrelse, hvilket blev gennemgået og taget til efterretning. 
 

2. Cafeteriaerne sammenlægges til én enhed med samlet fællesregnskab, dog med 
underliggende interne regnskaber for de enkelte cafeterier, hvilket implementeres pr. 
1.7.2021. 
 

3. ØU bad om at status på ”Bevæg dig for livet” – konti, fremover kom med som et punkt på 
ØU-møder.   
 

Punkt 2. Status på økonomien for 1. kvartal 2021 
ØU gennemgik regnskaberne for de enkelte anlæg.  
Regnskaberne for både de enkelte anlæg og for FIU samlet blev taget til efterretning. 
 
 
Punkt 3. Overordnet drøftelse af den videre håndtering af corona-situationens påvirkning af 
FIU’s økonomi 
Frederiksberg Kommune har vil efter ansøgning forventeligt kompensere FIU økonomisk ved 
meromkostninger til ekstra rengøring, ekstra bemanding, udvidet adgang til faciliteterne (inkl. 
ferieperioder) grundet Corona-nedlukning. 
Frederiksberg Kommune dækker ligeledes de mistede indtægter, som er grundlaget for driftsaftalen 
omkring Hermeshallen 
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Punkt 4. Meddelelser og opfølgning bordet rundt 
Administrationen, Søren:  
Renovering og ombygning af adm. kontoret er påbegyndt. Der er ønske om udskiftning af 
gulvbelægning, hvor ØU bevilligede op til 90.000 kr. 
 
Der er ansat en medarbejder (Christian Jansen) til at varetage skole/SFO-projekt, hvor 
lønudgifterne bliver dækket af Frederiksberg Kommune. For at håndtere de ekstra opgaver ifm. 
flere aktuelle projekter, er Teis Nielsen blevet genansat på deltid som idrætskonsulent. 
 
At FIU succesfuldt har skiftet til en ny IT-platform, og snart også skifter til økonomisystemet e-
conomic, hvorefter alle IT-redskaber kører ”i skyen” 
 
Status på udviklingsprojektet for Nandrupsvej Idrætsanlæg 
 
Øvrige 
Intet at bemærke 
 
Ad. Punkt 5 Næste møde 
Mandag den 16. august 2021 kl. 17.30. 
 
Ad. Punkt 6. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 
 
Referent Hanne Andersen 
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