
 
 

Referat  

Idrætsudvalgsmøde 
Tid og sted:  onsdag den 21. september 2021 kl. 17.00 i lokale 4, 

Frederiksberghallerne. 

Til stede: Nicolai Sichlau (formand), Lasse Brandt, Sanne Flex, Søren 

Steensen 

Afbud: Jim Vad Sørensen 

Referenter: Teis Nielsen (FIU) og Henrik Løndal (FIU) 

 

Dagsorden 

Punkt Ansvar og 

deadline 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

     

2. Velkommen til nye medlemmer og præsentation bordet rundt 

 

Udvalgets formand, Nicolai Sichlau, bød velkommen til de to nye 

medlemmer, Søren Steensen og Sanne Flex, hvorefter udvalgets 

medlemmer præsenterede sig hver især. Præsentationen blev efterfulgt af 

en gennemgang af IU’s opgaver på baggrund af det årshjul, der er 

udarbejdet for udvalget. Det blev konstateret, at årshjulet skal opdateres. 

 

 

Orientering.  

  

 

3. Facilitetsønskelisten 

 

Idrætsudvalget gennemgik de indkomne ønsker til facilitetsønskelisten og 

foretog en prioritering i kategori A, B og C af nye ønsker og gennemgik 

samtidig de allerede anførte ønsker fra tidligere år med A- B- eller C-

kategorisering. 

 

Ved det seneste møde i IU med behandling af ønsker til 

facilitetsønskelisten i september 2020 havde IU bedt om en skærpet 

kvalificering af ønskerne og beskrivelser, hvilket i en vis udstrækning var 

lykkedes, men hvor der også fortsat er plads til forbedring i den måde 

ønsker bliver indsendt. Fremover vil det skulle fremgå væsentlig 

tydeligere, at det for idrætsgrene med fagidrætsudvalg er samlede 

fagidrætsudvalg, der fremkommer med ønsker. 

 

IU vil derfor indskærpe, at ønsker til faciliteter bliver drøftet på det møde 

som mange fagidrætsudvalg afholder i maj/juni måned om fordeling af 

tider, og hvor det til fagidrætsudvalget tilknyttede medlem af IU også 

deltager. IU bad FIU’s administration vurdere om der kan laves en bedre 

skabelon at melde ønsker ind på og gennemgå den nuværende liste 

med henblik på opsamling og oprydning i informationer. 

 

 

HL sørger for at 

tilbagemelding 

på ønsker til 

fagidrætsudvalg 

og foreninger 

 

 

 

 



 
 

Afsendere af ønsker (både fagidrætsudvalg og foreninger uden 

fagidrætsudvalg) vil modtage en tilbagemelding på ønskerne med IU’s 

kategorisering. IU bad FIU’s administration sørge for at understrege, at 

den kategori som IU har tildelt det enkelte ønske ikke er ensbetydende 

med en større eller mindre sandsynlighed for realisering. Det er fra IU’s 

side et spørgsmål om udvalgets vurdering ud fra et idrætsfagligt 

synspunkt i forhold til, hvordan det kan bidrage til at få flere til at være 

aktive, få nye målgrupper ind, skabe mere mangfoldighed mv. 

 

Facilitetsønskelisten vil blive behandlet på FIU’s fælles budgetmøde med 

deltagelse af FIU’s Bestyrelse FIU’s Økonomiudvalg, halinspektører, 

centerledere samt FIU’s direktør og bogholder. 

 

 

4. Styrketræningsrum 

 

HL redegjorde for arbejdet med at etablere og/eller komme til at 

anvende styrketræningsfaciliteter på Tre Falke Skolen og på Skolen ved 

Nordens Plads. 

 

På Tre Falke Skolen arbejder FIU sammen med Tre Falke Skolen og 

Frederiksberg Ungdomsskole om at bestykke og indrette en 

styrketræningsfacilitet i kælderen på skolen, og hvor der er indgået en 

aftale om en overordnet fordeling de tre parter mellem. Der er klargjort 

med elektronisk adgangskontrol, men der mangler fortsat dele af 

inventaret og godkendelse af brug af lokalet. 

 

Med Frederiksberg Ungdomsskoles flytning til lokaler i Tre Falke Skolen 

er det nu kun Skolen ved Nordens Plads der anvender styrketrænings-

rummet på skolen, og det kun i skoletid. FIU’s administration er i dialog 

med skolen om en aftale om brug af lokalet for FIU’s foreninger. 

 

IU drøftede kriterier for, hvordan tid skal fordeles i de to lokaler og kom 

frem til, at man vil pejle efter holdtræning, nærhed og målrettet behov for 

styrketræning relateret til det enkelte holds aktivitet og formål. Målrettet 

behov er ikke ensbetydende med elite. 

 

IU ønsker, hvor det er muligt og formålstjenesteligt at koordinere med 

brugergrupperne i Frederiksberghallerne og i Damsøbadet, så der på 

tværs af de fire styrketræningsfaciliteter, der samlet findes i Damsøbadet, 

Frederiksberghallerne, Tre Falke Skolen og Skolen ved Nordens Plads 

bliver skabt sammenhæng, gennemsigtighed og mulighed for flest 

mulige relevante brugere. 

 

IU bad FIU’s administration om at indsamle kvalificerede ønsker til de to 

styrketræningsfaciliteter for hurtigst muligt at have en fordeling på plads 

til når lokalerne er klar til at blive taget i brug. I kvalificeringerne skal 

 

HL indsamler og 

koordinerer 

ønsker 

 



 
 

foreningerne angive, hvad de allerede er tildelt af tid i 

styrketræningsfaciliteter. 

 

 

5. Aktivitetsoptællinger 

 

TN og HL orienterede om udviklingen i arbejdet med 

aktivitetsoptællinger efter opsætning af kameraer på en række uden- og 

indendørsfaciliteter. Den digitale platform, HallMonitor, der er det 

digitale fundamentet for aktivitetsoptællingerne bliver suppleret med 

Optimeter som kan sikre mere målrettede og anvendelige 

tilbagemeldinger til foreninger, men også til IU til brug for 

fordelingsanliggender. 

 

TN havde udarbejdet et kort teknisk oplæg omkring, hvordan 0-

tællinger/ikke-aktivitet skal opgøres, hvilket IU havde en kort drøftelse 

om og valgte at tilslutte sig. IU vil løbende vurdere om denne måde er 

retvisende. IU udtrykte glæde over, at enkelte foreninger på eget initiativ 

har udtrykt ønske om at få del i data fra aktivitetsoptællinger og med 

denne indsigt i deres egne holds brug af tider kunne medvirke til at sikre 

bedst muligt brug af faciliteterne. 

 

 

Beslutning. HL og 

TN undersøger 

mulighed for, at 

foreninger kan 

adgang til data 

om optællinger 

 

6. Evaluering af halfordeling 2021/2022 

 

HL orienterede om et evaluerende møde med en medarbejder i Kultur & 

Fritid ved Frederiksberg Kommune om den overståede halfordeling og 

hvordan den forestående proces skal forløbe. Der er enighed parterne 

mellem om at der er et godt samarbejde og den digitale 

ansøgningsproces via bookingsystemet er kommet for at blive. For FIU’s 

vedkommende vil der dog fortsat være et behov for et parallelt spor 

omkring ansøgninger fra idrætsgrene med fordelingsnøgler, ligesom at 

FIU’s administration ønsker en uddybning af ønsker fra flere brugere for 

at få et mere kvalificeret grundlag til at træffe beslutning på om tildeling 

af tid, samling/flytning af aktiviteter i faciliteter mv. 

 

Den konkrete halfordelingsproces forløber fra januar med udsendelse af 

materiale og til slutningen af maj, hvor de sidste fagidrætsudvalg har 

fordelt tider internt. 

 

 

Orientering 

 

7. IU og fagidrætsudvalg 

 

På mundtligt oplæg fra FIU’s administration drøftede IU, hvordan man 

kan styrke relationen mellem IU og de enkelte fagidrætsudvalg, men 

også arbejdet i fagidrætsudvalgene. Det er IU’s oplevelse, at der ligger 

 

Beslutning. HL 

videreformidler 

anmodning om 

nedsættelse af 



 
 

et uforløst potentiale, der kan gavne den enkelte idrætsgren, men også 

sikre de demokratiske processer i FIU med dialog på tværs af udvalg. 

 

IU arbejder videre med en plan om at samle IU og formændene for 

fagidrætsudvalgene til et møde med videndeling, netværksetablering og 

dialog. 

 

Til hvert fagidrætsudvalg er der tilknyttet et IU-medlem, men med Jan 

Busk og Christina Christensens udtræden og indlemmelse af Søren 

Steensen og Sanne Flex i IU foretog IU justeringer omkring fordelingen 

af udvalg som nu er som følger: 

 

• Nicolai Sichlau: AtlU, FodU 
• Jim Vad Sørensen: BadU, HåndU, KampU 
• Lasse Brandt: BeachU, FloorU, VolleyU 
• Søren Steensen: BasU, SkytteU 
• Sanne Flex: GymU, SvømmeU 

 

IU vil via FIU’s administration anmode FIU’s bestyrelse om at nedsætte et 

fagidrætsudvalg for dans og bordtennis i kraft af, at der nu er mere end 

én forening indenfor disse idrætsgrene. I tilfælde af, at disse bliver 

nedsat, vil Sanne Flex blive tilknyttet til DanseU og Søren Steensen til 

BordU. 

 

nye 

fagidrætsudvalg. 

 

8. Referater siden sidst 

 

• IU (10. juni 2021) – ingen kommentarer 

• Bestyrelse (26. august 2021) – ingen kommentarer 

• Fagidrætsudvalg (BasU 21. juni 2021, FodU 30. august 2021) – 

ingen kommentarer 

 

 

Orientering 

  

9. Bordet rundt / eventuelt 

 

IU havde en drøftelse om faciliteter generelt, herunder alternative 

faciliteter som i en eller anden grad kan tænkes at blive bragt i spil, 

herunder Akaciegårdens plejehjem, Forum og Frederiksberg Hospital. 

  

 

Orientering 

  

 

 


