
                                                                                                                                                          

 
 

                      26. januar 2022 

 

Dato:  Tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 17.00   

Tilstede:  Michael Christiansen og Michael Andersen (begge via Teams), Nicolai Sichlau, Lars 

Sørensen, Torben Lorentzen, Gorm Andersen, Jens Laulund og Søren Burchall 

Afbud:   

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Gennemgang af trivselsundersøgelsen fra 2021 blandt medarbejderne i FIU 

3. Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 24.3.2022 

a. Forslag til vedtægtsændringer 

b. Dagsorden med valg 

4. Drøftelse af forventninger og rammer for markering af FIU’s 100 års jubilæum i 2023 

5. Referater  

a. Referat fra møde i Idrætsudvalget d. 7. december 2021 

b. Referat fra møde i bestyrelsen den 15. december 2021 

6. Generel orientering fra: 

a. FIU’s Idrætsudvalg v/ Nicolai Sichlau 

b. FIU’s Økonomiudvalg v/Torben Lorentzen 

c. FIU’s administration v/ Søren Burchall 

7. Meddelelser bordet rundt 

 

 

 

 

 

 

 

Referat – møde i FIU’s bestyrelse 

 



                                                                                                                                                          

 
 

Forud for selve mødet fremviste Søren Burchall de to videoer, som Karina Jacobsgaard har fået 

fremstillet som del af opsamlingen og evalueringen af Fællesskabsprojektet, som FIU med støtte fra 

DIF/Socialministeriet har gennemført i samspil med Ventilen og FKIF, Falcon samt KB. 

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med både projektet og videoerne, og opfordrede til at sikre, at 

de senere kortere versioner af videoerne ikke alene giver indtryk af udfordringer i 

idrætsforeningernes behandling af de unge. 

 

Ad punkt 1 Protokol 

På anmodning fra Lars Sørensen besluttede bestyrelsen at medtage ” Status på FIU’s kontakter i 

Frederiksberg kommune efter kommunalvalget” som nyt punkt 5 på dagsorden, som derudover blev 

godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad punkt 2 Gennemgang af trivselsundersøgelsen fra 2021 blandt medarbejderne i FIU 

Søren Burchall gennemgik resultaterne fra trivselsundersøgelsen blandt FIU’s fastansatte 

medarbejdere, hvor 28 ud af 30 havde besvaret den digitale undersøgelsen. 

Bestyrelsen spurgte ind til flere forhold og resultater i undersøgelsen, og udtrykte fin tilfredshed med 

resultaterne, som viser en god trivsel og tilfredshed blandt de ansatte i FIU. 

 

Ad punkt 3 Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 24.3.2022 

Søren Burchall orienterede om, at Frederiksberg kommune har udpeget Helle Sjelle og Gunvor 

Wibroe som kommunalbestyrelsens repræsentanter i FIU’s repræsentantskab de næste 4 år.  

Søren Burchall orienterede om, at Henrik Ravnild havde givet tilsagn om at påtage sig rollen som 

dirigent for repræsentantskabsmødet, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. 

Lars Sørensen meddelte, at han er forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet. 

Søren Burchall fremlagde det udarbejdede forslag til ændring af FIU’s love, med tilhørende notat til 

repræsentantskabet samt forslag til efterfølgende ændring af forretningsordenen for ØU. Bestyrelsen 

stillede en række opklarende spørgsmål, herunder omkring den fremtidige forretningsgang ved 

revisionsprotokollater og andre meldinger fra den eksterne revisor. Her vedtog bestyrelsen, at 

sådanne dokumenter skal behandles og kommenteres i ØU, inden de fremlæggelses til drøftelse og 

underskrift i bestyrelsen. 

Bestyrelsen aftalte inden for 1 uge at fremsende kommentarer til notatet og forslaget til nye love, 

hvorefter Michael Christiansen og Torben Lorentzen sammen med Søren Burchall færdiggør 

dokumenterne. 

I forhold til dagsordenen vedtog bestyrelsen at slette kommentaren omkring spørgsmål til 

regnskaberne. 



                                                                                                                                                          

 
 

I forhold til personvalgene til repræsentantskabsmødet er alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer 

villige til genvalg. I forhold til valg til ØU og IU afklarer Torben Lorentzen og Nicolai Sichlau om de 

nuværende udvalgsmedlemmer er villige til genvalg. I forhold til valg af revisorer er den eksterne 

revisor villig til genvalg, hvor de fremover formelt kun vil lade én registreret revisor underskrive 

regnskabet. Bestyrelsen bad Søren Burchall tage dialogen med de interne revisorer. 

Omkring de hæderspriser FIU uddeler ved repræsentantskabsmødet drøftede bestyrelsen mulige 

kandidater. 

 

Ad punkt 4 Drøftelse af forventninger og rammer for markering af FIU’s 100 års jubilæum i 

2023 

Bestyrelsen drøftede forventninger og rammer for markeringen af FIU’s 100 år jubilæum, som 

falder på onsdag d. 1.3.2023. 

Bestyrelsen udtrykte ønske om en bukket af markeringer som 

- Afholdelse af reception på selve dagen 

- Festlig fejring af jubilæet i den efterfølgende weekend 

- Udgivelse af jubilæumsskrift med samtidig kommunikation på relevante digitale platforme, 

som Nicolai Sichlau tilbød af være primus motor i 

- Aktiviteter på FIU’s anlæg der skal profilere både FIU, idrætsanlæggene og 

idrætsforeningerne, f.eks. ved events som idræt i 24 timer i træk 

Bestyrelsen understregede at markeringerne af jubilæet skal ske i samspil med idrætsforeningerne, 

som skal inviteres til at byde ind med forslag til aktiviteter gerne med særlig fokus på ungdommen. 

Bestyrelsen foreslog at en af FIU’s idrætskonsulenter påkobles denne opgave. 

Bestyrelsen foreslog at forsøge at involvere lokale medier og fonde. 

Den nedsatte arbejdsgruppe med Michael Andersen og Nicolai Sichlau udarbejder sammen med 

Søren Burchall et mere konkret oplæg til plan inkl. budget for markering af FIU’s 100 års jubilæum. 

 

Ad punkt 5 Status på FIU’s kontakter i Frederiksberg kommune efter kommunalvalget 

Søren Burchall orienterede om de valgte nøglepersoner til udvalg og formandsposter i Frederiksberg 

kommune med særlig relevans for FIU og idrætten. Michael Christiansen og Søren Burchall har 

aftalt møder med Lotte Kofoed som udvalgsformand og Michael Vindfeldt som borgmester. 

Søren Burchall orienterede om den politiske behandling af sagen omkring renovering af 

kunstgræsbane 1 og 2, hvor FIU har inviteret relevante politikere fra Enhedslisten til uformelt møde. 

Bestyrelsen havde en bred drøftelse af den aktuelle politiske situation ift. FIU og foreningsidrætten 

på Frederiksberg. Herunder drøftede bestyrelsen regeringens ”idrætsmilliard” som lader 

Frederiksberg kommune forøge anlægsrammen til idrætsfaciliteter med 140 mio. kr. for perioden 

2022-2030. Bestyrelsen drøftede den aktuelle facilitetsudviklingsplan samt mulig inddragelse af 

Forum i denne plan. 



                                                                                                                                                          

 
 

Bestyrelsen drøftede også det kommende valg til Folkeoplysningsudvalget. Her støttede bestyrelsen 

genvalg af Keld Jørgensen og Michael Christiansen som idrætsforeningernes repræsentanter, med 

opstilling af Allan Nyhus og Gorm Andersen som suppleanter. 

Ad punkt 6 Referater  

a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

b. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer 

Ad punkt 7 Generel orientering  

a. Nicolai Sichlau orienterede kort om 

- Forespørgsel fra fodboldklubber om at udvide tider og baner med lysanlæg på 

kunstgræsbanerne på Jens Jessens Vej 

b. Torben Lorentzen orienterede kort om 

- At det foreløbige årsregnskab er resulteret i et større overskud, hvor der dog endnu 

ikke er indarbejdet hensættelser til f.eks. afholdelse af FIU’s 100 års jubilæum 

c. Søren Burchall orientering kort om 

- Personalesituationen i FIU  

- At vi har opnået 528 besvarelser på FIU’s trænerundersøgelse svarende til 40%, hvor 

præsentationen af resultaterne er på trapperne 

- Status på arbejdet med Frederiksberg kommunes projekter det kommende indendørs 

idrætsanlæg på Rolighedsvej samt renovering af kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej 

- At Frederiksberg kommune inviterer til mesterskabsfest fredag d. 1. april 2022 

- At FIU i aften d. 25.1.2022 afholder inspirationsaften med oplæg af Camilla Martin, 

hvor der desværre er begrænset tilslutning 

 

Ad punkt 8 Meddelelser 

Intet fremkom 

 

Opsamling af bestandige beslutninger 

Dato Besluttende 

organ 

Beslutningsgrundlag Beslutning 

    

 

Referent Søren Burchall 


