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Dato: 26. august 2021  

Tilstede:  

BK Ydun Simon Rasmussen 
BK Ydun Søren Skriver 
BK Ydun Søren  Steensen 
CBS Sport Malthe Barrett 
CBS Sport Andet Medlem CBS Sport bestyrelse 
Dirigent Henrik Ravnhild 
FA 2000 Tommy Burmeister Madsen 
FA 2000 John Stevns Henriksen 
FAF Karsten Leth 
FAF Torben Hemager 
FB Jørgen Andersen 
FBTK bordtennis Jan Kristoffersen 
FBTK bordtennis Niels Flemming Rudolfsen 
FIF Atletik og Motion Ralph Johannsen 
FIF Atletik og Motion Bjarne Eiberg Jørgensen 
FIF Petanque Lars Juul 
FIU Anette Larsen 
FIU Ann-Louise Nielsen 
FIU Dorthe Olsen 
FIU Henrik Løndal 
FIU Søren  Burchall 
FIU Hanne  Andersen 
FIU Teis Nielsen 
FIU Theis From Due Unold 
FIU Stefan Rasmussen 
FIU  Karina Jacobsgaard 
FIU bestyrelse Gorm Andersen 
FIU bestyrelse Michael Andersen 
FIU bestyrelse Michael Christiansen 
FIU bestyrelse Lars Sørensen 
FIU bestyrelse Nicolai Sichlau 
FIU bestyrelse Torben Lorentzen 
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FIU Idrætsudvalg Jan Busk 
FIU Idrætsudvalg Lasse Noer Brandt 
FIU Økonomiudvalg Frank Meldgaard Pedersen 
FKIF Jørgen Bunder 
FKIF Johnny Miltoft 
Frb Bueskydning Henrik Tangø-Brandt 
Frb Bueskydning William Sand 
Frb Karate Klub Ralf Lindahl 
Frb Senior Motion Birthe Nilsson 
Frb Senior Motion Susanne Hansen 
Frb Sport Stacking Klub Henrik Engell-Hedager 
Frb Volley Bosse Bandowski 
Frb. Ju-jutsu Klub Chamara Bulathsinhala 
Frb. Skyttelaug Claus Nørby Madsen 
Gymnastikforeningen Hermes Tine Damm  Timming 
Hovedstadens Svømmeklub HSK Allan Nyhus 
IID_frederiksberg Bo Svenstrup 
IID-Frederiksberg Henrik Schledermann 
ITI Jens Nielsen 
KB Keld Jørgensen 
KB Kim Toft 
Kommunalbestyrelsen Helle Sjelle 
Kommunalbestyrelsen Gunvor Wibroe 
Kom.bestyrelsen 
(Repræsentant) 

Nikolaj Bøgh 

Kom.bestyrelsen 
(Repræsentant) 

David  Zepernick 

KSG Idræt Bente Biering-Sørensen 
Kultur og Fritid Vibeke Foltmann 
København Karateklub Jens Wandler 
Mujin-Kai Shotokan karate-do Kenneth Bo Jørgensen  
Pan Idræt Bo Madsen 
Pan Idræt Søren Aare Jensen 
Parasport Frederiksberg Mansoor Siddiqi 
Parasport Frederiksberg Mansoor Hjælper 
Revisor Claus B. Madsen 
Revisor Peter Jensen 
SAGA Arne Windtberg 
SAGA Poul Henrik Glasius 
SportsKollektivet Lars Vincent Pedersen 
Æresmedlem/Ærestegn Bjarne Nielsen 
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Æresmedlem/Ærestegn Henrik Theil 
Æresmedlem/Ærestegn Benny Jacobsen 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslog Henrik Ravnild som dirigent. Henrik Ravnild blev herefter enstemmigt 
valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede af mødet var lovligt indvarslet, med skyldig 
hensyntagen til Coronasituationen og samtidig beslutningsdygtigt med de 73 fremmødte 
stemmeberettigede. Dog var dirigenten opmærksom på, at de 2 forslag til lovændringer 
ville kræve mere end de 55 % der var til stede. Derom senere.  

 

2. FIU’s formand aflægger beretning for virksomheden i det forløbende år 
Inden formanden gik i gang med sin mundtlige beretning, uddelte han først Bjørnen - FIUs 
Jubilæumslegat til to særlige personer, der har gjort en enorm forskel for foreningsidrætten 
på Frederiksberg:  

Karsten Leth, FAF (Frederiksberg Amatørdanser Forening):  

Karsten har været medlem af foreningen siden 2012, faktisk siden klubben blev stiftet, og 
han står naturligvis også for de tilbagevendende forårs- og julefester. Karsten er og har 
været en ildsjæl for klubbens arbejde. Hans engagement og attitude gør, at man som 
medlem har lyst til at være aktiv i foreningen og repræsentere den i alle typer turneringer. 
De første år som menigt medlem, og da daværende formand Mogens Bækgaard døde, 
overtog Karsten formandsposten og har haft det siden. Han har været initiativtager til 
mange arrangementer i klubben - workshops og lektures med nogle af dansens bedste 
instruktører.  

Derudover er Karsten også medlem af brugergruppen, hvor han er en meget ihærdig 
mand, som samler op på alle henvendelser fra Dansk Sportsdanserforbund og FIU og 
hurtigt får videregivet informationen til relevante personer. 

Samtidig er han og hans hustru Lisa stadig aktive turneringsdansere. De deltager i så godt 
som alle danske turneringer, og rejser meget ofte til Tyskland for at deltage i de tyske 
seniorturneringer – og verden er ikke stor nok til at holde Karsten og Lisa væk fra VM i både 
Spanien og Japan. 

I bestyrelsen har vi tit spurgt os selv, hvad vi gør den dag Karsten ikke vil beklæde 
formandsposten. Han bliver ikke nem at erstatte. 

Lars Vincent - SportsKollektivet 

Betegnelsen ildsjæl er næsten ikke dækkende nok for Lars 

 Jordnær 
 Ydmyg 
 Ambitiøs 
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 Dialogsøgende 
 Vedholdende 
 Kreativ og struktureret mand, som 

-Tager ejerskab 
-Udviser lederskab 
-Brænder for klubben og dens medlemmer 

 Og så er han god at drikke en øl med 

 

Som sportsmand er han god til det meste, men særligt kitesurfing, stand up paddling og 
floorball. 

Foreningen har udviklet sig til at være et fællesskab omkring få aktiviteter på rulleskøjter og 
floorballstave til i dag også at rumme næsten alle boldspil, badminton og vandaktiviteter.  

Lars har af samme grund formentlig også rekord i deltagelse i møder i FIU-sammenhæng 
med sæde i snart sagt alle fagidrætsudvalg og en lang række brugergrupper. En række 
af disse poster skulle efter sigende nu være blevet uddelegeret.  

I forbindelse med foreningens mange vandaktiviteter har han udvist en høj grad af ansvar 
og omsorg ved at sætte særlig fokus på sikkerhed. Struktureret – har egenhændigt skabt 
”værktøjer” og procedurer som store virksomheder godt kunne nyde gavn af. Har ved 
flere lejligheder haft held med ansøgninger, således senest da det lykkedes at få bevilget 
kr. 250.000 fra Nordea til en båd som” glasuren på foreningens vandaktivitetskage”. En 
ansøgning, der vakte særlig beundring for dens udformning – Lars må fortælle om de 
nærmere omstændigheder. 

Lars har ikke skabt klubben alene og er ikke ene mand på broen, men uden ham ville 
SportsKollektivet ikke være det fællesskab om idrætsaktiviteter det er i dag! 

 

Stort tillykke til de to prismodtagere.  

 

Formandens ord: 
Velkommen til FIU’s repræsentantskabsmøde, afholdt et halvt år senere end normalt, her i 
efteråret 2021 – men til gengæld et interval på tolv måneder fra sidste 
repræsentantskabsmøde, der også blev Corona-rykket, nemlig til efteråret 2020 – derfor 
starter jeg med at tale om coronaen og dens påvirkninger på foreningslivet det sidste års 
tid. 

Corona 
Lige som vi alle troede, at epidemien var under kontrol, så blev det november 2020. 

 Har det fyldt meget i 2021 – Ja 
 Har vi tacklet alt til ug – Næppe 
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 Har vi lært noget om epidemier og nedlukning – Ja 
 Er vi blevet mødt af foreningerne med forståelse, forandringsparathed og maksimal 

ansvarsfølelse – Ja, stort set alle foreninger har udvist et ekstremt ansvar for 
fællesskabet og muligheden fort, at alle foreningerne kunne være i nedlukningen, 
så at sige. 

 Kommer det til at ske igen – Sikkert 
 Kommer vi så til at lave fejl - Sikkert 

Foreningsstatus 
Hvad er senfølgerne af Corona, undersøger lægestanden med stor flid. 

Hvad er senfølgerne for idrætten: Medlemsflugt, manglende returnering/søgning, mangel 
på trænere og ledere, økonomiske implikationer og ikke mindst re-starten på det sociale 
liv i klubberne, altså nærhed og samvær...?  

I FIU hører vi meget gerne om jeres erfaringer og udfordringer. Kan vi på nogen måde 
hjælpe, gør vi det med glæde. Skal vi formidle budskabet til politikerne i klar og direkte 
tale, gør vi lige så gerne dette. 

Renovering og genåbning af en svømmehal 
Tja, Damsøbadets renovering gik vel gennemsnitligt meget bedre end mange andre 
gode svømmehallers renovering. I FIU var vi konstant tæt på processen, entreprenøren, 
håndværkerne og dagligdagen. At man alligevel ikke helt kan styre entreprenører (eller 
udfordringer der først afdækkes undervejs i forløbet) må man bare erkende som et faktum 
i enhver byggesag – desværre. 

Men tillykke til brugerne af svømmehallen med et overordnet fint resultat. Andre steder – 
ingen nævnt, ingen glemt – går det rent faktisk ad helvede til med den slags renoveringer. 

Kommunalvalg 
Mange lover meget – partierne fremsætter økonomiske forslag der skal tilgodese idrætten 
på forskellig vis, lader det til. Blot har både debattører og forslagsstillere markant undgået 
at høre idrætten selv hvad behov og ønsker måtte være.  

Kommunalvalgspolitik når det er værst. Intentionerne er måske fine nok, men afstem dog 
det reelle behov med bl.a. FIU inden allehånde forslag maskingeværaffyres ind i 
folkemængden i valgkampens hede.   

FIU inviterer om ikke ret længe til to valgmøder, hvor der naturligvis alene vil være fokus på 
at få diskuteret og perspektiveret idrættens rolle i kommunen, de trange facilitetsvilkår og 
den alt for lange tidshorisont som enhver mulig forøgelse af kapaciteten er løbet ind 
i/løber ind i disse år. 
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Brugergrupperne 
Vi har på alle anlæg etableret brugergrupper, det første led, så at sige, i de mange 
muligheder der er for foreningerne, til at være med til at præge beslutningerne i FIU i 
markant grad. 

Velfungerende på flere anlæg, måske mere over i diagnosen dysfunktionel på andre 
anlæg.  

En velfungerende brugergruppe kræver 3 hovedingredienser: En halinspektør der er 
konstruktivt lyttende, en brugergruppeformand der er engageret og kan se ud over egen 
forenings behov og sidst, men ikke mindst kræver det klubrepræsentanter der kan træffe 
en beslutning på stedet – repræsentanter der er udvalgt af foreningen, fordi de er skarpe, 
kender deres facilitets funktionalitet og kan være med til at sætte en dagsorden for 
udvikling af faciliteten. Ikke en repræsentant der kun sidder i brugergruppen fordi ingen 
andre meldte sig og dermed ikke har hverken autoritet eller opbakning med hjemmefra. 

Formanden/dirigenten overlod herefter den skriftlige og mundtlige beretning til 
repræsentantskabets behandling. Derpå blev beretningerne enstemmigt godkendt. 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber for FIU og 
cafeterierne i Kedelhallen, Mariendalshallen, Damsøbadet og 
Bülowsvejhallen.  
Formand for FIUs økonomiudvalg Torben Lorentzen orienterede om nye tiltag/forbedringer i 
haller og på anlæg. 
Og i forlængelse heraf regnskabsdelen, hvor regnskaberne for cafeterierne er blevet lagt 
sammen.  Regnskabet ser fornuftigt ud, set i et Coronaperspektiv. I 2020 havde vi færre 
udgifter end forrige år. Udgifter er minimeret, så det under coronaen har været muligt at 
prioriterer at fastholde al personale under pandemien og nedlukningerne.  
Der har dog også været foretaget en række renoveringsopgaver i løbet af året, hvor der 
er blevet brugt penge på større renoveringsprocesser, som er indstillet ud fra 
brugergruppernes ønsker & facilitetsønskelisten  

Spørgsmål til regnskaberne: Bente, KSG spurgte til cafeterierne: Hvordan går det mon 
dem, og bliver der hold opsyn med om de økonomisk løber rundt? Torben Lorentzen 
svarede at ja, vi holder øje. Vi har nu lagt cafeterierne sammen, så 4 regnskaber er blevet 
fusioneret til kun et regnskab. Og økonomien løber rundt.  

Regnskaberne, blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
Kontingent/medlemskab af FIU forbliver uændret 1.500 kr. årligt. 
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5. Indkomne forslag. Forslag fra FIU’s bestyrelse om ændring af FIU’s love 
Dirigenten gennemgik de 2 forslag til lovændringer. Formanden motiverede forslagene, 
der ikke medførte spørgsmål fra de fremmødte. 

Forslagene blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Forslagene blev enstemmigt 
vedtaget. 

De der ikke var nok fremmødte til at vedtage forslaget allerede på dette møde, blev det 
varslet, at der vil blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 20. september 
2021, hvor forslaget kan godkendes med kvalificeret flertal uanset antallet af fremmødte. 
 

6. Valg af formand for FIU, jf. §14.1  
Intet valg at foretage, da denne post kun vælges i lige år.  
 
 
7. Valg af formand for økonomiudvalget, jf. §17.1  
Intet valg at foretage, da denne post kun vælges i lige år.  
 
 
8. Valg af formand for idrætsudvalget, jf. §18.1  
Nicolai Sichlau – er villig til genvalg. Nicolai blev genvalgt.  
 
9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant, jf. §14.1 og 14.2  
Michael Andersen og Lars Sørensen er på valg – begge er villige til genvalg. Niels 
Flemming Rudolfsen meddelte, at han stillede op til valg som bestyrelsesmedlem.  

De 3 kandidater motiverede mundtligt, hvorfor der skulle stemmes på dem. 

Der blev holdt skriftlig afstemning i salen v. stemmesedler. Michael Andersen fik 38 
stemmer, Lars Sørensen 33 stemmer og Niels Flemming Rudolfsen 7 stemmer. Dermed blev 
Michael og Lars genvalgt.   

Suppleanten Gorm Andersen var også på valg og villig til genvalg.  

Niels Flemming Rudolfsen stillede også op. Gorm blev genvalgt ved håndsoprækning.  
 

10. Valg af et medlem til økonomiudvalget, jf. §17.1  
Frank Meldgaard – er villig til genvalg. Frank blev genvalgt.  

 
11. Valg af to medlemmer til idrætsudvalget, jf. §18.1  
Jan Busk – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Søren Steensen. Såfremt 
bestyrelsens forslag om ændring af FIU’s love vedtages, foreslår bestyrelsen tillige valg af 
Sanne Flex.  
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Søren Steensen blev valgt.  

Der vil være valg af Sanne Flex ved den ekstraordinære generalforsamling, såfremt forslag 
om ændringer er FIU love bliver vedtaget.  

 
12. Valg af to revisorer samt suppleant herfor, samt godkendelse af indstilling 
fra bestyrelsen om valg af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. 21.2 
og 21.3  
Jørgen Andersen og Claus Baunsgaard Madsen – begge er villig til genvalg. Suppleant 
Lars Juul – villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Bille og Buch-
Andersen (registrerede revisorer).  

 
13. Eventuelt. 
Allan HSK:  
En kommentar om at det kunne være en idé at FIU fik lidt flere kvinder i bestyrelsen! 

Derudover udtrykte Allan at han glæder sig til at Frb svømmehal bliver færdig. Hellere 
diskuterer foreningslivet og minimering af ventelister fremfor hvem, der har skylden for 
byggesjusk.  

Corona har desuden vist hvor vigtigt det er for børns fysiske og mentale sundhed at dyrke 
idræt i et fællesskab.  

Svar fra Michael Christiansen: Kvindelige kandidater bliver jævnligt opfordret til at stille op 
til bestyrelsen, desværre uden at det har båret frugt endnu. Men vi fortsætter med at 
prøve. Vi vil meget gerne have flere kvinder med.  

Dirigenten takkede for fint fremmøde og god ro og orden, og lukkede 
repræsentantskabsmødet kl. ca. 20.00.  

Referent: Dorthe Monique Olsen, FIU administration 

 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

Michael Christiansen   Henrik Ravnild 
Bestyrelsesformand   Dirigent 
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