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8. oktober 2021 

 

Dato:  Mandag d. 20. september 2021 kl. 17.30 i Frederiksberghallerne   

Tilstede:  Michael Christiansen, Nicolai Sichlau, Lars Sørensen, Michael Andersen, Torben 
Lorentzen, Gorm Andersen, Jens Laulund og Søren Burchall 

Afbud:   

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Plan for aktiviteter frem mod kommunalvalget d. 16. november 2021 

3. Plan for udrulning mod idrætsforeningerne af FIU’s opdaterede vision og værdier 

4. Plan for bestyrelsesarbejdet frem mod næste rep.møde – særlige indsatser og temamøder 

5. Afklaring af datoer for bestyrelsesmøder 

6. Referater  

a. Referat fra møde i Økonomiudvalget den 16. august 2021 

b. Referat fra møde i bestyrelsen den 26. august 2021 

c. Referat fra repræsentantskabsmøde den 26. august 2021 

7. Generel orientering fra: 

a. FIU’s Idrætsudvalg v/ Nicolai Sichlau 

b. FIU’s Økonomiudvalg v/Torben Lorentzen 

c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

8. Meddelelser bordet rundt 

 

 

Ad punkt 1 Protokol 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad punkt 2 Plan for aktiviteter frem mod kommunalvalget d. 16. november 2021 

Referat – møde i FIU’s bestyrelse 
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Søren Burchall orienterede om de foreløbige planer for afvikling af FIU’s to valgmøder, herunder 
involvering af idrætsforeninger. Bestyrelsen foreslog, at der forsøges arrangeret, at en forening på 
hvert anlæg kan invitere politikerne til et lille klubbesøg forud for valgmøderne, hvor politikerne 
bl.a. kort kan prøve kræfter med idrætsaktiviteten. 

 

Bestyrelsen drøftede det overordnede formål med tiltaget, som er 

- Sikre fokus på idræt og foreningsliv i kommunalvalgkampen 
- Give mulighed for at kandidater og partier kan komme til orde med deres synspunkter 

omkring idræt og foreningsliv 
- Internt at underbygge samspillet mellem FIU og idrætsforeninger ift. den lokale 

idrætspolitiske indsats 

Bestyrelsen understregede vigtigheden i, at FIU via ikke mindst egne kommunikationskanaler sikrer 
omtale og opfølgning på valgmøderne, herunder gerne brug af videoindslag. Samtidig skal 
idrætsforeningerne forsøges aktiveret, så en bred skare deler omtalen, og derfor får udbredt fokus 
på idræt og foreningsliv op mod kommunalvalget. Generelt er det væsentligt, at FIU via relevante 
medier løbende bringer historier, som sætter fokus på foreningsidrætten op mod kommunalvalget. 

Bestyrelsesmedlemmer vil sideløbende fortsat aktivere de personlige kontakter til relevante 
politikere, og derved invitere til dialog og sparring ift. omkring idræt- og foreningsrelaterede emner. 

Ad punkt 3 Plan for udrulning mod idrætsforeningerne af FIU’s opdaterede vision og værdier 
Bestyrelsen besluttede at dette emne bliver tema på bestyrelsesmødet i december. Herunder drøftes 
tidligere oplæg til udrulning på møder med foreningerne, hvor der skal drøftes værdihandlinger og 
indsatser, som kan aktivere visionen og værdierne på tværs af FIU’s arbejde. Disse møder ønsker 
bestyrelsen afholdt i første kvartal 2022, hvor bestyrelsen vil overveje mulig brug af ekstern 
proceskonsulent. 

Ad punkt 4 Plan for bestyrelsesarbejdet frem mod næste rep.møde  

Bestyrelsen konstituerede sig som følger 

• Bestyrelsens repræsentant i Økonomiudvalget 
Michael Christiansen 

• Bestyrelsens repræsentanter i brugergrupperne 
o Frederiksberghallerne 

Michael Andersen 
o Damsøbadet/Frederiksberg Idrætspark 

Lars Sørensen  
o Bülowsvejhallen 

Nicolai Sichlau 
o Mariendalshallen 

Nicolai Sichlau 
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o Kedelhallen 
Torben Lorentzen  

o Nandrupsvej Idrætsanlæg 
Nicolai Sichlau 

o Flintholm Svømme- og gymnastikhal 
Jens Laulund 

o Magneten 
Gorm Andersen 

o Hermeshallen 
Michael Christiansen 

o Bernhard Bangs Allé (København Karateklub) 
Gorm Andersen 

Bestyrelsen bad Søren Burchall sende seneste liste med temaer til drøftelse på bestyrelsesmøderne, 
så medlemmerne kan returnere input til temaer, som ønskes på listen. 

Ad punkt 5 Afklaring af datoer for bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen aftalte følgende møder frem mod næste repræsentantskabsmøde 

- Tirsdag d. 26.10 kl. 17.00 
- Torsdag d. 18.11 kl. 17.00 – fælles budgetmøde med ØU 
- Onsdag d. 15.12 kl. 17.00 
- Tirsdag d. 25.1 kl. 17.00 
- Torsdag d. 24.3 kl. 16.00 – efterfuldt af repræsentantskabsmøde 

Ad punkt 6 Referater  

a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

b. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

c. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 
 

Ad punkt 7 Generel orientering  

a. Nicolai Sichlau orienterede kort om 

- At IU har igangsat drøftelse om principperne i fordelingsnøglerne 

- At IU har igangsat arbejdet med fordeling af tider i det nye styrketræningslokale på 
Tre Falke Skolen 

b. Torben Lorentzen havde intet at berette 

c. Søren Burchall orientering kort om 

- Frederiksberg kommunes budgetaftale for 2022, som et flertal af 
kommunalbestyrelsen har vedtaget 
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- Status på projektet med opstart af idrætsforeningen Bevæg dig 60+ 

- At der er aftalt møde med brugergruppen på Nandrupsvej Idrætsanlæg med 
drøftelse af kommentarerne til udkastet til udviklingsplanen for anlægget 

- At det ikke lader til, at der er behov for en særskilt støttepulje til idrætsforeningerne 
efter corona-nedlukningen 

- At FIU har ansøgt Bevæg dig for livet-projektet om midler til gennemførelse af et 
tiltag rettet mod oprettelse af flere forældre-barn aktiviteter i idrætsforeningerne 

- At idrætsforeningerne i år har indstillet 130 frivillige trænere og ledere til modtagelse 
af en gratis p-licens, hvor vi i FIU har måtte beskære ned til de 80 p-licenser, som 
Frederiksberg kommune har stillet til rådighed 
 

 

Ad punkt 8 Meddelelser 

Michael Andersen spurgte til om FIU til alle idrætsforeninger inviterer til 
førstehjælps/hjertestarterkurser, hvilket Søren Burchall bekræftede. 
 

Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 
organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

    

 

Referent Søren Burchall 
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