
 
 

Referat  

Idrætsudvalgsmøde 
Tid og sted: torsdag den 7. december 2021 kl. 17.00 i Fælleshuset, 

Frederiksberg Idrætspark. 

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

Steensen, Jim Vad Sørensen, Søren Burhcall (direktør FIU, deltog til og med 

pkt. 2) 

Afbud: ingen 

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

 

Dagsorden 

Punkt Ansvar og 

deadline 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser 

 

 

     

2. Ny hal på Rolighedsvej 

Søren Burchall redegjorde for status omkring nyt idrætsanlæg på 

Rolighedsvej, bestående af en 20x40 meter-hal, en badmintonhal m/ 5 

badmintonbaner, en bevægelsessal samt depoter. SB bad IU om at give 

input til dét mandat som FIU’s administration tager med i den videre 

udviklingsproces i forhold til hallens egenskaber og mulighed for brug. 

 

IU tilkendegav, at hallen skal være multifunktionel og kunne bruges af en 

bred vifte af idrætsgrene og indgå i en kommende fordelingsproces med 

en tilsvarende bred vifte af muligheder omkring fordeling af tid i samspil 

med de øvrige idrætsfaciliteter på Frederiksberg. IU bad specifikt SB 

undersøge, hvordan hallen kan tænkes anvendt også til gymnastik. 

 

De ydre rammer om hallen er låst i henhold til lokalplanen ligesom, at 

der kun i begrænset omfang vil være mulighed for at etablere mobile 

tribuner, hvorfor hallen ikke vil være nævneværdig egnet til 

eliteidrætsaktiviteter med særlige krav til tilskuerkapacitet. 

 

FIU’s administration vil løbende holde IU orienteret og involvere 

udvalget, fagidrætsudvalg og foreninger når det skønnes nødvendigt. 

 

Selv om hallen først forventes færdig 2026 udtrykke IU glæde ved 

udsigten til den forøgede kapacitet som idrætsanlægget på Rolighedsvej 

vil bidrage med. 

 

 

Kommentar  

  

 

 

 

 



 
 

 

3. Facilitetsønskelisten 

 

HL gennemgik Facilitetsønskelisten for 2021 efter, at listen var blevet 

behandlet af ØU, bestyrelse og FIU’s ledelse på deres årlige fælles 

budgetmødet (18. nov. 2021). IU noterede sig prioriteringer og 

bemærkninger fra ØU mv. 

IU vil i 2022 stillet øgede krav til fagidrætsudvalg om, at det tydeligt skal 

fremgå, at ønsker herfra skal være formuleret og fremsendt af et samlet 

udvalg. IU opfordrer udvalgene til at tage facilitetsønsker op på det 

møde udvalget holder i forbindelse med årets halfordeling. 

 

HL udsender en tilbagemelding til fagidrætsudvalg og foreninger uden 

fagidrætsudvalg om facilitetsønskelisten 

 

 

Orientering 

 

 

4. Fordelingsnøgler 

 

HL præsenterede FIU’s fordelingsnøgler på et overordnet plan og med 

eksempler fra de gældende fordelingsnøgler for badminton, basketball, 

floorball, håndbold og volleyball i forhold til struktur, styrker, svagheder 

og udviklingspotentiale. IU havde en drøftelse om fordelingsnøglerne og 

hvordan man kan iværksætte en arbejdsproces, der skal sikre, at de for 

alle i og omkring FIU og arbejdet med fordelingsnøglerne er lette at 

forstå, indeholder beskriver og informationer om holdtyper, faciliteter, 

beregningsmodeller mv. og har et ens udtryk og format. Det vil være 

med fordelingsnøgle for volleyball som udgangspunkt. Det vil naturligvis 

fortsat være i de pågældende fagidrætsudvalg, at de specifikke 

idrætsfaglige input til fordelingsnøglerne skal komme fra. 

 

IU noterede sig, hvordan badminton i modsætning til de øvrige 

fordelingsnøgler anvender medlemstal som en del af beregningen af 

behov for tid. Det kan også være hensigtsmæssigt for de øvrige 

idrætsgrene i kraft af, at boldspil i højere grad i dag også har 

motionshold mv. der ikke er omfattet af princippet om gennemførte 

turneringshold som fordelingsnøglerne er baseret på. IU vil på et senere 

møde fastlægge en plan for det videre udviklingsarbejde med 

fordelingsnøglerne, herunder også en vurdering om man for idrætsgrene 

uden fordelingsnøgler kan kvantificere nogle forhold. 

 

 

Kommentar 

 

 

5. Feriecamps 

 

TN og HL præsenterede oversigten for de indkomne ønsker til feriecamps 

for påske og sommer 2022. IU vedtog på baggrund heraf den endelige 

 

Beslutning 



 
 

tildeling af faciliteter til camps. Ansøgere af tid til feriecamps får direkte 

besked af FIU’s administration. 

 

 

6. Tildelingsprocedure for Nandrupsvej 

 

HL fremlagde en anbefaling om at foretage en ændring til proceduren 

for fordeling af tid på Nandrupsvej som en del af fordeling af tid 

udendørs. IU vedtog ændringen, så tid på Nandrupsvej tildeles én gang 

om året både hverdage og weekender, hvor det ellers gjaldt, at tider i 

weekender blev tildelt to gange om året i sammenhæng med 

kunstgræsbaner på skolebaner, begrundet med en lettere forståelig og 

logisk sammenhængende fordeling af tid på Nandrupsvej i ét spor og 

skolekunstgræsbaner i ét andet spor. 

 

 

Beslutning 

 

7. Referater siden sidst 

• IU (21. september 2021) 

• Bestyrelse (20. september 2021) 

• Fagidrætsudvalg (ingen) 

 

Se www.fiu-frederiksberg.dk/referater 

 

 

Kommentar 

 

8. Bordet rundt / eventuelt 

• IU-medlemmer 

Udvalget havde en drøftelse om holdsamarbejder og foreninger med 

aktiviteter på tværs af kommunegrænser, og vil evt. på et senere 

møde gå mere i dybden med dette i forhold til kortlægning af hvilke 

foreninger, der har dette og hvordan det spiller sammen med 

idrætten på Frederiksberg. 

 

• Orientering og status fra idrætskonsulenterne 

HL orienterede om de to projekter med skolegymnastiksale på 

henholdsvis Søndermarkskolen og Skolen ved Søerne. 

Førstnævnte har opnået tilsagn om tilskud til udvikling af 

gymnastiksalen på 2,6 mio. kr. fra LOA og 5 mio. kr. fra 

Frederiksberg Kommune. Omkring sidstnævnte er arbejdet med 

projektbeskrivelsen fortsat i gang, men er på vej ind i den afgørende 

fase inden det kommer til behandling hos LOA. 

 

Orientering 

 


