
 
 

Referat - Idrætsudvalgsmøde 

Tid og sted:  torsdag den 28. januar 2020 kl. 17.00 ONLINE, Microsoft Teams. 

Til stede: Nicolai Sichlau, Lasse Brandt, Christina Christensen, Jim Vad 

Sørensen, Henrik Løndal (FIU), Karina Ildor Jacobsgaard (FIU) 

Afbud: Jan Busk 

 

Dagsorden 

Punkt Ansvar og 

deadline 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

2. Orientering og status fra idrætskonsulenterne  

• Information om virksomhedspraktikant 

• Skolegymnastiksalsprojektet (LOA, DIF, Dansk 

Skoleidræt) 

• Falkonergården Eliteidrætsordning 

HL orienterede om, at Amalie Malte Larsen var tilknyttet som 

virksomhedspraktikant med særlig fokus på udviklingen af 

idrætsanlægget på Nandrupsvej. 

HL orienterede om, at Frederiksberg Kommune i forbindelse 

med et skolegymnastiksalsprojekt under LOA, DIF og Dansk 

Skoleidræt havde fået udvalgt begge sine to bud på 

opgradering blandt de 5 af 10 endelige projekter. Det drejer sig 

om én sal på Søndermarkskolen og én sal på Skolen ved 

Søerne. FIU har sammen med udvalgte foreninger i den 

forberedende fase leveret input til projekternes tilknyttede 

arkitekter og det vil også i realiseringsfasen (2021-2023) være 

FIU’s opgave at samle og koordinere input. 

KIJ orienterede om Falkonergårdens eliteidrætsordning, hvor 

FIU’s administration har modtaget en lang række ansøgninger 

som vil blive gennemgået sammen med Falkonergården. 

 

 



 
 

 

3. Halfordeling 

HL præsenterede den overordnede plan for den forestående 

halfordeling for sæsonen 2021-2022. Den overordnede plan og 

procedure for halfordelingen vil være den samme som 

foregående år, om end med enkelte justeringer/afstemte 

forhold: 

Idrætsforeninger, der søger tid på holdbaseret vis skal ansøge 

om tider digitalt via Booking Frederiksberg. Med denne 

procedure kan foreninger let ansøge om forlængelse af deres 

nuværende tider og oprette ansøgninger om nye tider og med 

det samme have det registreret i bookingsystemet i stedet for, 

at skulle gøre det på et senere tidspunkt i en separat 

procedure. 

De idrætsgrene, der anvender fordelingsnøgler vil i deres 

fagidrætsudvalg blive bedt om at afgøre, hvilke nøgletal, der 

skal anvendes. Pga. COVID-19 blev seneste sæson ikke 

gennemført, hvorfor det skal vurderes om tallene fra forrige 

sæson er mest retvisende eller om turneringerne var så 

fremskredne i 2020, så disse tal er mest retvisende.  

Idrætsudvalget tilsluttede sig at overgå til en øget grad af 

digital ansøgningsprocedure og noterede sig de planlagte 

møder for IU til at udfærdige udkast til halfordeling, fællesmøde 

og opfølgning mv. 

 

 

 

4. Alternativ fordeling af udendørs faciliteter 

KIJ præsenterede et initiativ fra FIU’s administration side for at 

hjælpe indendørsidrætsgrenene i en situation, hvor 

forsamlingsforbuddet hæves, så det er muligt at lave idræt 

udendørs, men ikke indendørs. Idrætsudvalget drøftede sagen 

og gav udtryk for ikke at ville fratage udendørsidrætsgrenene 

de tider de var blevet tildelt, men tage al ledig tid, herunder 

ubrugte tider til kampe i brug for at imødekomme 

indendørsidrætsgrenenes behov og ønsker. 

IU bad idrætskonsulenterne indsamle data fra 

udendørsidrætsgrenene om deres aktiviteter i en situation, hvor 

forsamlingsforbuddet er hævet og ønsker fra 

indendørsidrætsgrenene. Når data er indsamlet, vil IU blive 

 

 

 



 
 

præsenteret for et udkast til en nødplan for udendørs idræt for 

indendørsidrætsgrenene. 

IU anerkendte, at det er et arbejde med mange ubekendte 

faktorer og det kan være, at det er en nødfordelingsplan, der 

aldrig bliver aktuelt, men anerkendte også, at det vil være 

uhensigtsmæssigt først at påbegynde det forberedende 

arbejde, når forsamlingsforbuddet hæves. 

 

5. Referater siden sidst 

Ingen referater 

 

 

 

 

 

6. Bordet rundt / eventuelt 

Ingen kommentarer 

 

 

 


