
 
 

Referat - Idrætsudvalgsmøde 

Tid og sted: onsdag den 7. april 2021 kl. 17.00 i Frederiksberghallerne, 

mødelokale 4. 

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

Teis Nielsen (Idrætskonsulent), Henrik Løndal (Idrætskonsulent), Karina Ildor Jacobsgaard 

(Idrætskonsulent) 

Afbud: Jan Busk 

Referent: Henrik Løndal, Karina Ildor Jacobsgaard, Teis Nielsen 

Dagsorden 

Punkt Ansvar og 

deadline 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

 

2.  Halfordeling 2021-2022 

Idrætsudvalget (IU) gennemgik og reviderede udkastet til halfordelingen. 

Udvalgte haller og gymnastiksale blev gennemgået specifikt, både for at sikre 

optimal udnyttelse af faciliteterne, mens også idet flere brugere havde ønsket 

de samme tider.  

IU besluttede ikke at afholde fællesmøde for halfordelingen igen i år grundet 

coronasituationen. IU opfordrede i stedet til at erstatte fællesmødet med mindre 

bilaterale møder, hvor kun de involverede parter deltager.  

Udgangspunktet er, at udkast til halfordelingen udsendes til alle 

fagidrætsudvalg og alle foreninger udenfor fagudvalg. Derefter har fagudvalg 

og foreninger udenfor fagudvalg 14 dage til at komme med kommentarer til 

udkastet, hvorefter at IU vil mødes og vedtage den endelige halfordeling. 

IU gav tilladelse til, at idrætskonsulenterne efter den vedtagne halfordeling kan 

fordele tider administrativt, så længe de holder sig indenfor de givne rammer 

og retningslinjer for fordeling af tider.  

IU identificerede følgende udfordringer i forbindelse med halfordelingen for 

2021-22: 

 

 

 



 
 

 

 

• Ungdomsskolen flytter til Tre Falke Skolen. Dette giver en stor ændring i 

fordelingen af tider i salene på Frederiksberg HF og i salen og hallen 

ved Nodens Plads.  

• Renovering af Nyhollænderskolen gør, at Frederiksberg Bordtennisklub 

ikke kan afvikle kampe for deres seniorhold i perioden september til 

november 2021. Dette skal der findes en løsning på.  

• IU fordelinger forholdsvist mange indendørstider til FIF Atletik og 

Motion i både haller og sale i børne-ungetid. Disse tider bliver ikke 

brugt i hele sæsonen, da atletik på Frederiksberg er en udendørs idræt. 

Derfor står disse sale og haller tomme flere måneder af året. Dertil har 

FIF Atletik og Motion mange voksenhold, der træner i børne-ungetid.  

IU gjorde sig følgende bemærkninger i forbindelse med halfordelingen: 

• Hermeshallen hal 2 er ikke fuldt udnyttet. Hvad er årsagerne til dette?  

• Udlejningstimer i Mariendalshallen ønskes omgjort til foreningstid af 

både Frederiksberg Bordtennisklub og BadmintonUdvalget. IU har 

tidligere indstillet dette til både ØU og bestyrelsen, uden succes. IU 

påtænker, at arbejde med dette forslag i en større sammenhæng frem 

mod halfordelingsprocessen for halfordelingen for 2022-2023. 

Herunder se på hvordan flere idrætter kan få gavn af denne 

omprioritering.  

• Skal det gøres muligt at udleje beachvolleybanerne i udvalgte tidsrum i 

løbet af ugen? For nuværende fordeles banerne internt i Frederiksberg 

Beachvolleyklub ved at medlemmerne selv booker banerne. Giver dette 

en fuld udnyttelse? 

• Skolen ved Nordens Plads har en vestsal (gymnastiksal), som ikke er 

med i fordelingen. Hvordan får vi den med? 

• Kan vi udnytte Tre Falke Hallen endnu bedre, og kan den på sigt 

bruges til springgymnastik, når der nu er en springgrav?  

• Der er meget ledig børne-ungetid i Magneten. Hvordan udnyttes de 

sale bedre? 

• Der er fortsat en del ledig tid i weekender i skolegymnastiksale. Hvem 

kan udnytte de tider? 

 

 

2. Eventuelt 

 

 


