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31.august 2021 

 

Mødereferat:  Økonomiudvalget (startende med dialogmøde med Frb. 
Bordtennisklub) 
 
Tid og sted: mandag den 16.8.2021 kl.17.00 i mødelokalet i Mariendalshallen. 
 
Tilstede:     Brian Christensen, Frank Meldgaard Pedersen,  
                 Michael Christiansen, Torben Lorentzen, Søren Burchall  
                 og Hanne Andersen 
 
Dagsorden:  

1) Godkendelse af referat fra seneste ØU-møde d. 3.5.2021 
 

2) Roller og ansvarsfordeling i FIU omkring økonomiopfølgning og 
regnskabsaflæggelse 
 

3) Status på økonomien for 1. halvår 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 

 
4) Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne for 1. halvår 2021 

 
5) Status på Bevæg Dig For Livet-konti (herunder mellemregninger med Frb. 

Kommune) 
 

6) Status på hensættelser fra 2020-regnskabet 
 

7) Drøftelse af mulige ekstra tiltag ift. det vedtagne budget for 2021 
 

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat – FIU’s økonomiudvalg 
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9) Næste møde 
 

10) Eventuelt 
 
             
 
På baggrund af en henvendelse fra Frb. Bordtennisklub (FBTK), indledtes mødet med 
dialog mellem ØU og repræsentanter fra Frb. Bordtennisklub. 
 
FBTK har et ønske om mere haltid i Mariendalshallen, hvor de mener, at skabes mere 
haltid onsdag aften, hvor FIU udlejer badmintonbaner til private. 
 
ØU gjorde det klart, at det er IU der varetager fordelingen af foreningstiden, hvorfor ØU 
ikke ønsker at blande sig i fordelingen af haltider. Omkring mulig konvertering af 
udlejningstider til foreningstid orienterede ØU FBTK om, at udlejningen er en nødvendig 
del af FIU’s økonomiske model.  
 
FBTK har et ønske om nye bordtennisborde og bander til Ny Hollænderskolen/Skolen 
på Nordens Plads, da de gamle var meget slidte. Bordtennisborde betragtes som en 
fast del af de faciliteter (ligesom håndbold- fodboldmål m.m.) som skal være til stede 
for at kunne dyrke idræt. 
ØU gav derfor grønt lys, at FIU indkøber nye borde og bander, og fremover tager hånd 
om disse på alle de faciliteter, hvor der spilles bordtennis. 
 
På baggrund af mødet ønskede ØU en oversigt over økonomien i udlejning af 
badmintonbaner i Hermes- og Mariendalshallen. FIU’s administration udfærdiger en 
sådan til næste ØU-møde.  
 
 
Ad. punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 3.5.2021. 
Referatet godkendt. 
   
Ad. Punkt 2 Roller og ansvarsfordeling i FIU omkring økonomiopfølgning og 
regnskabsaflæggelse  
På baggrund af en drøftelse i ØU om ansvarsfordelingen i FIU omkring 
økonomiopfølgning samt underskrivelse af regnskaber havde SB udarbejdet et notat 
omkring dette. 
Notatet blev gennemgået og ØU indstiller til bestyrelsen om en vedtagelse af 
ændringer af FIU´s love til vedtagelse på repræsentantskabsmødet i 2022. 
 
Ad. Punkt 3 Status på regnskabet for 1. halvår 
Det blev vedtaget at oprette Bernhard Bangs Alle og Nandrupsvej som selvstændige 
afdelinger i lighed med de øvrige anlæg. 
 
Udvalget gennemgik FIU’s samlede regnskab, og tog disse til efterretning. 
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Ad. Punkt 4. opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne 1. halvår 
2021. 
Grundet Corona nedlukningen og den dermed manglende omsætning blev punktet 
ikke gennemgået. 
 
Ad. punkt 5 Status på Bevæg Dig For Livet-konti (herunder mellemregninger med Frb. 
Kommune) 
Oversigten med konti blev gennemgået, dette punkt vil fremover være et fast punkt 
på dagsorden til ØU møder. 
 
Ad. Punkt 6. Status på hensættelser fra 2020-regnskabet 
Oversigten med hensættelser blev gennemgået og godkendt.  
 
Af. Punkt 7. Drøftelse af mulige ekstra tiltag ift. det vedtagne budget for 2021 
Følgende ekstra tiltag blev besluttet: 

• 4 bordtennisborde med bander skolehaller kr. 30.000, - 
• Udvidelse af åbningstiden i Bülowsvejhallen fre-søndag 7 timer i alt en årlig 

udgift på kr. 85.000, - IU fordeler timerne.  
• Ny tagbelægning samt efterisolering på taget mellem Hal 2 og hal 3 i 

Frederiksberghallerne kr. 153.000, - 
 
ØU bad om en samlet oversigt over mulig udvidelse af åbningstiderne på FIU’s anlæg. 
FIU’s administration udfærdiger en oversigt til næste ØU-møde. 
 
Ad punkt. 8. meddelelser og opfølgning bordet rundt: 
Søren: Administrationen har fået ombyttet kontorer herunder ny gulvbelægning, hvilket 
er til stor glæde for personalet, og kontoret fremstår nu pænt og præsentabelt. 
Kontoret for idrætskonsulenterne er blevet opgraderet med nye borde og 
kontormøbler, ligesom det nye lille rum er indrettet til til brug for 2 mandsmøder, teams 
møder og stillerum. 
 
Ad punkt 6. Næste møde 
Mandag den 1. november 2021 kl. 17.30. 
 
Ad punkt 7. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 
Referent Hanne Andersen 
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