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      6. maj 2021 

Dato:  Onsdag d. 28. april 2021 kl. 17.00 via Teams   

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

Afbud:  Michael Andersen 

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Drøftelse af oplæg til mulige idrætspolitiske forslag 

3. Planlægning af kommende fællesmøde med Kultur & fritidsudvalget 

4. Drøftelse af holdning til medlemsklubber som går enegang eller ikke respekterer FIU’s 
interne spilleregler  

5. Referater  

a. Referat fra møde i bestyrelsen den 18. marts 2021 

6. Generel orientering fra: 

a. FIU’s Idrætsudvalg v/ Nicolai Sichlau 

b. FIU’s Økonomiudvalg v/Torben Lorentzen 

c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

7. Meddelelser bordet rundt 

 

Ad punkt 1 Protokol 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad punkt 2 Drøftelse af oplæg til mulige idrætspolitiske forslag 

Bestyrelsen drøftede på baggrund af oplæg fra Søren Burchall og administrationen mulige 
idrætspolitiske forslag, som FIU kan fremsætte ikke mindst frem mod kommunevalget til november 
2021. Bestyrelsen kommenterede flere af projekterne og tiltagene i oplægget herunder: 

 

Referat – møde i FIU’s bestyrelse 
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- Drøftelse af mulig videreførelse af ambitionerne i Bevæg dig for livet udestår både i FIU og i 
samspil med Frederiksberg kommune 

- Drøftelse af mulige tiltag i samspillet mellem idrætsforeninger og folkeskoler/institutioner 
udestår i FIU 

- Drøftelse af forslag til idræts- og motionsmæssige tiltag i udviklingen af Frederiksberg 
hospitals grunden udestår i FIU 

Det blev samtidig besluttet, at IU’s årlige facilitetsprioriteringer fremskyndes, så dette kan indgå i 
bestyrelsens beslutning om FIU’s idrætspolitiske tiltag. 

Bestyrelsen bad Søren Burchall opdatere oplægget ud fra de faldne kommentarer, samt indarbejde 
forslag til prioriteringer af projekter og tiltag. 
 

Ad punkt 3 Planlægning af kommende fællesmøde med Kultur & fritidsudvalget 

Bestyrelsen drøftede en køreplan for fællesmødet med Kultur og fritidsudvalget, hvor der igen 
ønskes indlæg fra ekstern fagperson, som kan inspirere og bidrage med viden til både politikere og 
FIU. Særligt fokus vil være inspiration om sammenhængen mellem adgang til forskellige 
idrætsfaciliteter og den lokale motions- og idrætsdeltagelse.  

 

Ad punkt 4 Drøftelse af holdning til medlemsklubber som går enegang eller ikke respekterer 
FIU’s interne spilleregler  

Bestyrelsen havde en generel drøftelse omkring samspillet mellem de enkelte idrætsforeninger og 
FIU og besluttede at dette skal være et centralt punkt på førstkommende formandsmøde, med særlig 
fokus på 

- Hvordan opnår foreningsidrætten resultater ift. interessevaretagelse 
o Enegang vs. Fællesskab 

- Gensidige forventning til samspillet mellem idrætsforeningerne og FIU 
o Plads til egne holdninger vs. Solidaritet 

Til det kommende møde med FIF Atletik og motions bestyrelse deltager Gorm Andersen, Nicolai 
Sichlau samt Michael Christiansen, hvor Søren Burchall koordinerer praktikken med FIF Atletik. 

 

Ad punkt 5 Referater  

a. Bestyrelsen drøftede forslaget om invitation til vælgermøde med fokus på idrætten ifm. 
kommunalvalget. Afholdelse i performancesalen i Kube blev foreslået, hvilket kan 
kombineres med en aktiv inddragelse af aktiviteterne i Magneten, Kube eller Flintholm 
svømme- og gymnastikhal, med håb om at foreningerne i disse faciliteter kan sikre den 
relevante deltagelse i mødet. Mødet skal afholdes under et tema, der på ”kækt” vis sætter 
idrætten til debat. Michael Christiansen og Søren Burchall udarbejder oplæg til køreplan 
for vælgermødet. Bestyrelsen tog derudover referatet til efterretning uden kommentarer 
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Ad punkt 6 Generel orientering  

a. Nicolai Sichlau orienterede kort om 

- At IU snart har afsluttet halfordelingen, som i betragtelig grad ender med status quo 
fra sidste års fordeling 

- Jan Busk har valgt ikke at genopstille til IU, hvor Sanne Flex, FB og Søren Stensen, 
Ydun har meldt sig som nye kandidater. Nicolai Sichlau tager dialog med begge, 
inden de evt. opstilles som bestyrelsen forslag til valg. 

b. Torben Lorentzen orienterede kort om 

- Status på den økonomiske vinkel i samarbejdet med København Håndbold. 

c. Søren Burchall orientering kort om 

- Status på udviklingsprojektet for Nandrupsvej Idrætsanlæg 

- At FIU er blevet inviteret til at bidrage med oplæg om samspil mellem 
idrætsforeninger og folkeskoler/institutioner på fællesmøde i Frederiksberg kommune 
mellem Undervisningsudvalget og Kultur og fritidsudvalget 

- At FIU på vegne af fodboldklubberne har modtaget afslag fra Frederiksberg 
kommune på ansøgning om forsøgsvis udvidet tilladelse til lystænding på 4 af 
fodboldbanerne på Jens Jessens Vej 
 

Ad punkt 7 Meddelelser 

Lars Sørensen kommenterede trivselsundersøgelsen blandt de ansatte i FIU, og bad om en 
opsamling med fortolkning og forståelse af undersøgelsen medtages på næste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen besluttede at en temadrøftelse om rammer for professionel idræt på Frederiksberg og 
koblingen til foreningsidrætten sættes på dagsordenen på et af de førstkommende 
bestyrelsesmøder. 
 

Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 
organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

    

 

Referent Søren Burchall 
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