
 
 

Mødeindkaldelse - Idrætsudvalgsmøde 

Tid og sted: Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 17.00 Frederiksberg hallen 

mødelokale 4. 

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

Afbud: Søren Steensen og Jim Vad Sørensen 

Referenter: Teis Nielsen (FIU) 

Punkt Ansvar og 

deadline 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser 

 

 

 

     

2. Orientering og status fra idrætskonsulenterne  

Der blev orienteret om de to nye idrætskonsulenter som starter fra 1. februar. 

Der blev orienteret om at skolebanefordelingen ville starte i næste uge. Dertil 

at ansøgninger til FIU Eliteidrætsordningen var i fuld gang. 

 

Orientering  

 

3. Halfordeling 

Gennemgang af planen for halfordelingen med deadlines og møder. Hertil 

var der ingen bemærkninger. 

Administrationen gjorde IU opmærksomme på at Søndermarksskolens to 

gymnastiksalen skal renoveres, hvorfor de er ude af drift i sæsonen 2022-23 

Der blev snakket om foreninger der har foreningsnøgler, også skal søge om 

alle deres ønsket tider, eller om man skulle forsætte den sædvanlige 

procedurer. Det blev besluttet at man vil følge den normale procedurer, men 

med små tekstændringer i ansøgningsskemaet. 

IU så frem til at der igen ville være et fællesmøde, hvorved IU kunne indbyde 

til åben snak om tider. 

 

Beslutning 

 

4. Status på styrketræning fordeling på Tre falke skole og Nordens Plads 

skole 

Styrketræningslokalet på Nordens Plads er ikke kommet i fordelingen, da vi 

afventer den endelig udmelding fra skolen, om hvilke tider FIU kan fordele i 

 

Beslutning 



 
 

 

 

lokalet. Af den grund er kun Tre Falke Skole styrkelokale og spinningsrum 

fordelt. 

Det blev vedtaget at fordelingen af de to lokaler på Tre Falke Skolen kommer 

med i halfordelingen. Der skal søges om tider igen for sæsonen 2022-2023. 

Dem der har fået tider fra januar 2022, er dog 1. prioritet til samme tider til 

næste sæson, da de kun har haft tider i så kort tid. Fra sæsonen 2023-24 har 

ingen 1. prioritet. 

5. Referater siden sidst 

Der var ingen bemærkninger til referaterne  

Orientering 

6. Bordet rundt 

Ingen kommentarer 

Kommentarer 

 

 

7. Eventuelt 

Der var et ønske fra IU om at samle kampsportsforeningerne til en dialog, om 

hvordan man kunne udvikle kampsporten på Frederiksberg. Mødet ønskes at 

blive afholdt i efteråret 2022. 

 

Kommentarer 

 


