
 
 

Referat - Idrætsudvalgsmøde 

Tid og sted: torsdag den 10. juni 2021 kl. 17.00 i Frederiksberghallerne, 

mødelokale 4. 

Til stede: Nicolai Sichlau, Lasse Brandt, Jim Vad Sørensen, Teis Nielsen 

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

Afbud: Christina Christensen 

Referenter: Henrik Løndal, Karina Ildor Jacobsgaard, Teis Nielsen 

Dagsorden 

Punkt Ansvar og 

deadline 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

 

2.  Endelig godkendelse af halfordeling 

 

Idrætsudvalget (IU) gennemgik det udsendte udkast til halfordelingen og 

sammenholdt det med tilbagemeldinger fra foreninger og fagidrætsudvalg for 

at vedtage den endelige halfordelingen for sæsonen 2021/2022. Udvalgte 

haller og gymnastiksale blev gennemgået specifikt, herunder særligt Skolen ved 

Nordens Plads, Frederiksberg HF og Falkonergården pga. effekterne af 

Ungdomsskolens flytning væk Skolen ved Nordens Plads og til Frederiksberg 

HF. De fleste faciliteter kunne vedtages enten med få og små eller uden 

justeringer/ændringer i relation til udkastet. 

 

Særligt om faciliteterne på Skolen ved Nordens Plads betonede IU, at den 

kommende sæsons fordeling af de ekstra tider vil være 1-årig i den forstand, at 

de foreninger, der har fået tildelt de nye tider ikke i samme grad kan forvente 

at traditionsprincippet er gældende som i andre faciliteter. I løbet af det 

kommende år vil IU i dialog med foreningerne evaluere brugen af Skolen ved 

Nordens Plads med henblik på den kommende halfordeling. 

 

FIF Atletik og Motion er en af de foreninger, der er mest påvirket af flytningen 

af Ungdomsskolen fra Nordens Plads til Frederiksberg HF’s sale. Foreningen er 

på denne baggrund kommet med en tilbagemelding på IU’s udkast til 

halfordelingen. IU valgte at indkalde til et møde snarest muligt, for at se på de 

bedste løsninger for FIF Atletik og Motion. 

 

 

 



 
 

Idrætskonsulenterne udsender den vedtagne halfordeling inklusive en tidslinje 

1) for fagidrætsudvalgt til at fordele til foreninger 2) foreninger og 

fagidrætsudvalg til at komme med supplerende ønsker/kommentarer 3) til 

foreninger til at have anmodet om tider på holdniveau i bookingportalen.  

 

Idrætskonsulenterne kan foretage administrative justeringer af halfordelingen i 

samspil med foreninger og fagidrætsudvalg uden at involvere IU. 

Idrætskonsulenterne og medlemmer af IU deltager i fagidrætsudvalgenes 

møder i forbindelse med deres fordeling på foreningsniveau. 

 

Det blev betonet, at det ved de kommende møder i fagidrætsudvalgene er 

vigtigt at have et punkt med om IU’s facilitetsønskeliste. 

 

 

3. Fordelingsnøgle og fælleshold – hvordan synliggøres dette 

 

Flere foreninger har etableret formelle hold- og/eller klubfællesskaber med 

foreninger udenfor Frederiksberg. IU diskuterede kort påvirkningen af 

holdfællesskaber for fordelingsnøglerne, herunder hvordan antallet af timer 

skal opgøres for hold, som er en del af et holdfællesskab. IU aftalte at 

diskutere dette punkt nærmere på næste IU-møde, hvortil idrætskonsulenterne 

indsamler information og data og laver et oplæg.  

 

 

 

4. Tre Falke Skolen – styrketræningslokale 

 

I forbindelse med etablering af styrketræningslokale på Tre Falke Skolen er FIU 

i dialog med Tre Falke Skolen og Ungdomsskolen om brug af lokalet for 

skolernes elever og idrætsforeninger. IU gennemgik forskellige perspektiver på 

procedurer, for ansøgning og tildeling samt hvem der kan søge. 

 

I kraft af, at omfanget af og tidspunkter for FIU’s mulige brug af 

styrketræningslokalet ikke var fastlagt ved IU’s møde afstod udvalget fra at gå i 

detaljer med beskrivelse af procedurer. Når en overordnet fordeling foreligger, 

vil IU træffe beslutning om de endelige procedurer. IU gav foreløbigt udtryk for, 

at man ønsker at kontakte alle foreninger, der således kan søge til holdbaseret 

træning og ikke til enkeltpersoner ligesom at tildeling til foreninger i de andre 

styrketræningslokaler skal tænkes med ind. Det var vigtigt for IU at understrege, 

at det således ikke er en vedtaget procedure.  

 

 

 

5. Kameraopsætning 

 

I forbindelse med opsætning af automatiske aktivitetsoptællingskameraer på 

fodboldbanerne på Jens Jessens Vej har det vist sig, at der er fem positioner på 

lysmasterne, hvor det kun mod en væsentlig forøgelse af udgifterne til 

 



 
 

 

 

montering, kan lade sig gøre at sætte kameraer op. Derfor havde FIU’s 

idrætskonsulenter bedt IU om kort at angive en prioriteret rækkefølge på 

faciliteter til at få opsat kameraer. IU pegede på Frederiksberghallernes fire 

haller (1-4) samt Store Hal i Bülowsvejhallen. 

 

Kameraerne er en del af det projekt omkring aktivitetsoptælling som FIU 

sammen med Frederiksberg Kommune og Lokale og Anlægsfonden afvikler 

indtil august 2022. Det er samme type kamera som FIU selv tidligere har opsat 

i Kedelhallen, Hermeshallen og Ny Hollænderskolen. Kameraerne forventes sat 

op i uge 25, hvormed alle 40 kameraer er i drift. 

 

 

6. Referater siden sidst 

 

Punktet blev pga. mødets varighed udskudt 

 

 


