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1. FIU & forfatteren byder indenfor  
Præmisser for beretningen 
Endnu engang velkommen til den årlige formandsberetning, der som sædvanlig også fungerer som 
FIU’s officielle virksomhedsberetning.  

Ganske som sidste års beretning, er denne også forankret i den fortsatte Coronapandemi og dens 
afsmittende effekt på idrættens vilkår. Igen et lidt abrupt år, hvor alle aktiviteter blev påvirket af de 
løbende restriktioner og nedlukninger.  Beretningens omfang og elementer – eller måske nærmere 
mangel på samme – er et spejl på de større og mindre nedlukninger af det samfund, som idrætten er 
en naturlig og normalt meget aktiv deltager i. Nå, ja – også et år, hvor de fleste af månederne var 
præget af det kommende kommunalvalg og dermed en noget mere rigid både forvaltningsmæssig og 
politisk virkelighed, end den der normalt præger Frederiksberg. 

Lige nu, medio februar 2022, er alle restriktioner dog ophævet og vi krydser fingre for, at de næste 
mange måneders overskrifter ikke får brug for at bruge C-ordet. Og C-ordet får vi nok heller ikke så 
meget brug for politisk, kan man vel tilføje – naturligvis med et glimt i øjet. 

FIU holder det årlige repræsentantskabsmøde i marts. Vores regnskab er ved at blive gennemgået af 
vores revisionsfirma i skrivende stund – beretningen bliver fortsat en ”Formandsberetning light” 
udgave, årets restriktioner m.v. taget i betragtning.  

Som sædvanlig vil mit fokus i beretningen være på, hvordan FIU håndterer hverdagens 
foreningsdialog, den konstante facilitetsefterspørgsel samt det kommunale samarbejde, både politisk 
og på forvaltningsniveau. Alt andet vil faktisk også være naturstridigt.  

Beretningen kan være et værktøj til at lære organisationen FIU at kende, hvis du er helt ny læser. 
Forhåbentlig en beretning med en jordnær tilgang og ikke for ”langhåret” eller indforstået i begreber 
og vendinger. 

Så velkommen og god læselyst til jer alle, både de nye og de mere rutinerede foreninger i FIU-
sammenhæng. De links der sat ind forskellige steder i afsnittene, er naturligt henvendt til de læsere, 
der håndterer Formandsberetningen elektronisk/digitalt.  

Kommer I undervejs i beretningen i tvivl om fakta omkring FIU’s opbygning, udvalg, faciliteter eller 
andet, kan et klik på den nye hjemmeside www.fiu-frederiksberg.dk være en god ide, alternativt FIU’s 
Facebookside på www.facebook.com/2000fiu.  

På de bagerste sider i beretningen kan I finde nogle siders fysisk, old school oversigt med dels 
statistikker, dels FIU’s organisation, med et par ord om de enkelte elementer den består af – til glæde 
for mange af læserne, forlyder det fra baglandet. 
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2. Summarisk overblik & De første Roser  
Indflyvning & overblik 
Vi har igen i 2021 ladet Sundhedsmyndighederne og Regeringen guide, råde, anbefale og påbyde en 
håndfuld af forskellige tiltag og restriktioner, som foreningerne på Frederiksberg har været gode til 
hurtigt at implementere og kommunikere ud til medlemmer og ledere/trænere. Restriktionerne har 
desværre markant begrænset foreningernes bevægelsesmuligheder og muligheden for at dyrke 
idræt sammen. Vi har åbnet og lukket for aktiviteter flere gange i løbet af året – deprimerende når 
der blev dekreteret nedlukning. Til gengæld dejligt at se aktiviteten blomstre, i samme sekund som 
restriktionerne blev lempet.  

Vi har generelt haft et lavere aktivitetsniveau hen over året, både i foreningerne og hos FIU.  

Dette vil beretningen, som tidligere skrevet, bære præg af, blandt andet ved at antallet af 
sider i beretningen fortsat er færre end i tidligere år – måske til glæde for nogle af læserne … 

Tak til alle jer der forstod vigtigheden i, at jeres Corona-hverdag på idrætsanlæggene kunne afvikles 
så tæt på den almindelige hverdag som muligt. Tak for jeres vilje til at efterleve de varierende 
restriktioner og tak for jeres markant positive og konstruktive tilgang til alle udfordringerne.  

Stor tak til FIU’s medarbejdere, der med godt humør og stor imødekommenhed, har brugt de mange 
timer uden brugere i hallerne, til at komme ud i hver en krog af faciliteterne og få gjort endnu bedre  
rent, malet, udført småreparationer og meget, meget andet.  

Pandemien og restriktionerne har lært os meget i FIU. Vi har lært, at kun ganske få foreninger føler 
sig hævet over fællesskab og fælles retningslinjer. Vi har lært, at 98% af foreningerne i FIU er både 
nytænkende, fleksible og imødekommende, når vi rammes med begrænsninger i hverdagen. I har 
været gode til at hjælpe hinanden og til at komme med særdeles konstruktive forslag på tværs af 
både idrætsgrene og foreningsinteresser.  

Stor respekt herfra!! 

Mange store og små opgaver er selvfølgelig alligevel blevet løst i løbet af dette uharmoniske år – både 
i forbindelse med ideer og ønsker fra foreningerne, såvel som interne FIU-opgaver.  

Her er et par eksempler på nogle de opgaver, som har været på dagsordenen i løbet af året, enten 
som nye opgaver eller opfølgning og afrunding af tidligere års initiativer. 

Kommunalt budget 2021/2022 
Det kommunale budgetforlig er en årlig begivenhed, hvor FIU har en tradition for, at levere seriøse 
og gennemarbejdede budgetønsker, baseret på den løbende dialog med foreningerne samt med 
FIU’s udvalg, hvor rigtigt mange gode ideer fødes. Det gjorde vi naturligvis også i år. Og dog…... 
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I 2020 blev der for første gang i mange år vedtaget et toårigt budget – måske for at undgå at var 
debattere for meget om økonomi i 2021, som jo bekendt var kommunalt valgår. 

Derfor var hele ”budgetdiskussionen” i 2021 blot et spørgsmål om at få fordelt lidt overskuds/ikke-
disponerede-midler. Og den mulighed greb vi naturligvis. 

Vi har altid seriøse og veldokumenterede ønsker vi kan tage ned fra hylden, hvis der skulle vise sig en 
opportun lejlighed, underforstået ekstra kommunal økonomi. Så de få væsentlige ønsker, der ikke var 
imødekommet eller var ukendte sidste år i vores budgetønsker for perioden 2020-2022, fik vi dermed 
lejlighed til at spille ind: 

✓ Som anbefalet af FIU, har kommunen nu afsat midler til at forlænge det ekstraordinære 
tilskud til fortsat leje af lokaler til København Karateklub m.fl.  
 

✓ Ligeledes er der afsat midler til at iværksætte tiltag på skolekunstgræsbanerne, så nabogener 
begrænses ved foreningernes brug af områderne. 

 

✓ Efter direkte forslag fra Balder Mørk Andersen (SF), blev der også på vores område afsat 0,5 
mio. kr. til etablering af et par padelbaner, uden at en præcis placering er afklaret. Disse 
padelbaner skal i betragteligt omfang udlejes, at det i budget-tillægsaftalen er understreget, 
at driften af banerne primært skal finansieres via indtægtsdækket virksomhed. 

FIU’s budgetprioriteringer og behovet for at imødekomme idrætten, står forhåbentlig glasklart for de 
kommunale politikere – også hos de nye folkevalgte efter 16. november. Vi genopfrisker lige ønsker 
og bevillinger fra 2020-budgetaftalen mellem FIU og Frederiksberg Kommune: 

Anlægsforbedringer 
• Midler afsat til levetidsforlængelse af Hermeshallen 
• Midler endeligt bevilliget til opførelsen af det programsatte indendørs idrætsanlæg på 

Rolighedsvej 
• Midler afsat til løbende renoveringer af kunstgræsbaner såvel som klubhuset på Nandrupsvej 
• Midler til forbedring af den idrætsmæssige indretning af flere af skolegymnastiksalene (som 

hænger fint samme med udviklingsprojektet som kommunen og vi har sammen med LOA og 
DIF) 

• Opbakning til fortsat dialog og udvikling af endnu et stort indendørs idrætsanlæg, nemlig på 
området omkring Nordens Plads.  

Udvidet udnyttelse af faciliteter  
• Fastholdelse af tilskuddet til +65-åriges idrætsdeltagelse 
• Et mindre driftstilskud til et forsøg med øget åbningstid af idrætsfaciliteterne i ydertimerne 
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• En klar politisk tilkendegivelse omkring nødvendigheden af, at skoleområdet favner 
idrætslivet i projekt ”Åben Skole”, hvor der er afsat midler til et 2-årigt tiltag med en 
playmaker ordning 

Vi forventer naturligvis et fortsat tæt politisk samarbejde med den ”nye regering på Frederiksberg”, 
som blev resultatet af kommunalvalget i november 2021.  

Der skal afslutningsvis lyde en stor tak til både tidligere borgmestre og udvalgsformænd for en fin 
dialog gennem de seneste år. Også en meget stor tak til jer i kommunalbestyrelsen, der bakker om 
kommunens fortsatte udvikling af facilitetsområdet. I er fremsynede på alle børn og unges vegne. 
Oprigtig tak for det. 

Idræt & Miljø 
Kommunen og vi har fortsat fokus på ikke at glemme, at vi skal finde fremtidige kunstgræsløsninger 
som gerne helt eliminerer de mulige miljømæssige påvirkninger.  

Allerede nu har vi granulatriste, så alle brugere af kunstgræsbanerne kan børste deres strømper m.v. 
af, inden de går ind i omklædningsrummene. Ristene opsamler naturligvis det granulat, der børstes 
af. Samtidig er der etableret en afskærmning med plader rundt om banerne, således granulat fra en 
bane bliver på banen, så at sige. Vi eksperimenterer fortsat med lignende løsninger, blot i forbedret 
udgave. 

Vi prøver fortsat med forskellige typer af midler til optøning af overfladefrost på banerne, i stedet for 
salt, for det er specielt nedsivning af salt til grundvandet, der kan give os alle spekulative rynker i 
panden. 

De senest tilkomne kunstgræsbaner har ikke udfordringen med muligt nedsivende salt – det er 
konstruktionen under dem bygget til at håndtere, således alt vand ledes i kloakken, også vand med 
saltrester. 

De ældste baner derimod har et mindre effektivt dræn og derfor skal det politisk overvejes meget 
nøje, om ikke der skal afsættes yderligere midler til effektivisering af drænene, når vi skal skifte 
kunstgræsbelægningen med en ny top, efter de 10-11 år som er estimeret i den vedligeholdelsesplan 
som FIU og kommunen i fællesskab har udarbejdet. 

Vi er naturligvis i dialog med de kommunale politikere om mulighederne og de nødvendige 
bevillinger. Derfor indstillede vi også politisk til, at banerne længst ud mod Jens Jessens Vej, der stod 
til udskiftning i 2022, blev forlænget et år, så den helt rigtige, miljøansvarlige drænløsning kan findes. 

I øvrigt er der objektivt set fortsat INTET alternativ til kunstgræs på Frederiksberg – forslag om at gå 
tilbage til naturgræs vil medføre en helt uoverskuelig reduktion i fodboldklubbernes aktivitetstid, 
med et tilhørende drastisk fald i medlemstallet. 
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• Midler til forbedring af den idrætsmæssige indretning af flere af skolegymnastiksalene (som 

hænger fint samme med udviklingsprojektet som kommunen og vi har sammen med LOA og 
DIF) 

• Opbakning til fortsat dialog og udvikling af endnu et stort indendørs idrætsanlæg, nemlig på 
området omkring Nordens Plads.  

Udvidet udnyttelse af faciliteter  
• Fastholdelse af tilskuddet til +65-åriges idrætsdeltagelse 
• Et mindre driftstilskud til et forsøg med øget åbningstid af idrætsfaciliteterne i ydertimerne 
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• En klar politisk tilkendegivelse omkring nødvendigheden af, at skoleområdet favner 
idrætslivet i projekt ”Åben Skole”, hvor der er afsat midler til et 2-årigt tiltag med en 
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kommunens fortsatte udvikling af facilitetsområdet. I er fremsynede på alle børn og unges vegne. 
Oprigtig tak for det. 

Idræt & Miljø 
Kommunen og vi har fortsat fokus på ikke at glemme, at vi skal finde fremtidige kunstgræsløsninger 
som gerne helt eliminerer de mulige miljømæssige påvirkninger.  

Allerede nu har vi granulatriste, så alle brugere af kunstgræsbanerne kan børste deres strømper m.v. 
af, inden de går ind i omklædningsrummene. Ristene opsamler naturligvis det granulat, der børstes 
af. Samtidig er der etableret en afskærmning med plader rundt om banerne, således granulat fra en 
bane bliver på banen, så at sige. Vi eksperimenterer fortsat med lignende løsninger, blot i forbedret 
udgave. 

Vi prøver fortsat med forskellige typer af midler til optøning af overfladefrost på banerne, i stedet for 
salt, for det er specielt nedsivning af salt til grundvandet, der kan give os alle spekulative rynker i 
panden. 

De senest tilkomne kunstgræsbaner har ikke udfordringen med muligt nedsivende salt – det er 
konstruktionen under dem bygget til at håndtere, således alt vand ledes i kloakken, også vand med 
saltrester. 

De ældste baner derimod har et mindre effektivt dræn og derfor skal det politisk overvejes meget 
nøje, om ikke der skal afsættes yderligere midler til effektivisering af drænene, når vi skal skifte 
kunstgræsbelægningen med en ny top, efter de 10-11 år som er estimeret i den vedligeholdelsesplan 
som FIU og kommunen i fællesskab har udarbejdet. 

Vi er naturligvis i dialog med de kommunale politikere om mulighederne og de nødvendige 
bevillinger. Derfor indstillede vi også politisk til, at banerne længst ud mod Jens Jessens Vej, der stod 
til udskiftning i 2022, blev forlænget et år, så den helt rigtige, miljøansvarlige drænløsning kan findes. 

I øvrigt er der objektivt set fortsat INTET alternativ til kunstgræs på Frederiksberg – forslag om at gå 
tilbage til naturgræs vil medføre en helt uoverskuelig reduktion i fodboldklubbernes aktivitetstid, 
med et tilhørende drastisk fald i medlemstallet. 
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FIU på LinkedIn 
Tja, nu er FIU også på LinkedIn, både fordi vi kunne og fordi vi ad den kanal kan gøre opmærksom på 
vores gode historier og dele dem med et fokuseret publikum ud over kommunegrænsen, samtidig 
med at vi har mulighed for et kvalificeret samspil med de af vores foreninger der også benytter sig af 
LinkedIn som platform.  

 

FIU & Ventilen 
I løbet af året etablerede FIU, FKIF, KB, Falcon og Landsforeningen Ventilen (en landsdækkende 
paraply for alle tilbud til ensomme børn og unge) et lokalt pilotprojekt på Frederiksberg, 100% støttet 
af penge fra en af Socialministeriets puljer. https://www.linkedin.com/company/fiu2000 

Grundideen i projektet var (og er), at være med til at skabe stærke og rummelige fællesskaber, som 
kan tiltrække og fastholde ensomme unge i Frederiksbergs lokale idrætsliv.  

Det har været en spændende og lærerig rejse, som man kan se mere om på You Tube, under: Om 
Fællesskabsprojektet og De Unges syn på trivsel. 
https://www.youtube.com/channel/UCNLvmArPqrcaWCkVlLNSGIg  

Er der nogen foreninger der har lyst til at arbejde med problemstillingen omkring de ensomme unge, 
eller blot gerne vil styrke fællesskabet blandt foreningens unge, så kontakt en af FIU’s 
idrætskonsulenter. 

Den årlige gentagelse 
Næste afsnit er så en gentagelse fra tidligere år, men ikke mindre relevant af den grund: 

”Skulle jeg i løbet af beretningen, enten utilsigtet eller uberettiget træde nogen over tæerne, så skæld 
mig ud – jeg undskylder gerne. Føler nogen sig derimod trådt over tæerne, uden at kunne 
argumentere fornuftigt imod, så er det nok fortjent, at ligtornene er blevet ømme.  

Uddeler jeg roser undervejs, er det af et ærligt hjerte og i min optik yderst velfortjent”.  

Jeg vil som altid starte med at dele roser ud til jer foreninger, jeres ledere og frivillige samt til FIU’s 
engagerede kontor- og halpersonale, med en simpel og ydmyg konstatering:  

”Uden alle jer, var FIU ikke den seriøse, troværdige, vidende og løsningsorienterede organisation den 
er, og som vi forhåbentlig alle ønsker, at den vedbliver at være. Tak for jeres holdånd, 
imødekommenhed og store arbejdsindsats og store dedikation”. 
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3. Hverdagen & FIU 
Retningen 
FIU’s mission og vision er uændrede, men vi mangler fortsat at få inddraget foreningerne i det arbejde 
der skal afrunde de værdier og værdisæt vi skal drive FIU ud fra – til gavn og glæde for både 
foreningerne og eksterne samarbejdspartnere.  

Den simple grund til den manglende opfølgning er selvfølgelig Corona spøgelset og problemerne med 
at afholde fysiske møder i den anledning. Vi skal derfor i løbet af 2022 have indkaldt foreningerne og 
igangsat arbejdet med at få defineret ”underrubrikkerne”, altså værdier og værdisæt. 

Vision:  Frederiksberg skal have landets mest attraktive rammer for idræt 
Mission:  Vi tager hånd om idrætten 
Værdier:  Enkeltord, som skal beskrives nøjere, hvorefter foreningerne inddrages i den endelige 

prioritering. Eksempler på værdier kunne være fast udarbejdelse af et 
merværdiregnskab eller tilbud om foreningsservice, hvor FIU tilbyder hjælp til en 
gennemgang af foreningernes økonomi og administration, for at finde løsninger der 
letter det økonomiske/administrative foreningsarbejde i hverdagen. 

Administrationen & Opgaverne 
Ikke overraskende har der igen i 2021 været en stor opgave med at guide alle foreningerne og 
idrætsudøvere igennem de forskellige grader af restriktioner og nedlukning. Heldigvis havde både FIU 
og foreningerne oparbejdet en vis rutine gennem 2020, så alt i alt var der stor imødekommenhed og 
fleksibilitet omkring de forskellige omstillingsscenarier vi måtte igennem. 
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Herudover blev der heldigvis også til at arbejde med at få sat ord på en ramme for Personaleledelse 
& Lønpolitik for FIU’s ansatte – og aktiviteterne til den årlige temadag for den samlede 
personalegruppe, blev i fællesskab kreeret.  

Foregående sides foto: ”Grøn” transportform til temadagen. Cykelhjelmene må være gået tabt       

Der er naturligvis også blevet arbejdet kreativt med andre ideer – den generelt reducerede aktivitet 
over året har nemlig givet plads til at arbejde med tanken om bl.a. Inspirationsmøder, hvor ideen 
basalt set er, at der skal leveres viden og inspiration til foreningernes trænere og ledere, gerne fra 
personer der kender idrættens verden gennem egne præstationer over en længere periode. Vi 
kickstartede med først Rikke Nielsen (Håndboldspiller/Lykkeligaen) i december 2021. Eller det troede 
vi, men Coronaen spændte ben. Så kickstarten kom først med Camilla Martin (Badminton/TV-vært) i 
januar 2022. Begge holder klassiske foredrag, men med masser af dialog med tilhørerne. FIU inviterer 
vores foreninger via bl.a. Facebook, når vi har sådanne arrangementer i støbeskeen. 

Vi har tænkt os at fortsætte i den stil – tag det som et løfte eller en trussel. 

Der blev også tid til at arbejde med FIU’s debut som valgmøde-værter. Vi indkaldte til to valgmøder i 
Kedelhallen (foto) og Frederiksberghallen, start november. Gode politiske repræsentanter, Poul 
Broberg fra DIF (og Ydun) som moderator, men med alt for få fremmødte. Den gamle frase om, at 
der ingen stemmer er i idræt, kunne her godt være eksemplificeret i det manglende fremmøde – eller 
måske frasen om, at politikerne alligevel aldrig holder hvad de lover, efter valget er overstået. Nå, 
men det har ikke skræmt os, så vi er udfarende igen om fire år og måske før, hvem ved? 
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Bevæg Dig for Livet 
BDFL har i 2021 fortsat været et naturligt fokusområde for FIU. Bestyrelsen har, som i de foregående 
år siden 2016, prioriteret ressourcer til at arbejde med egne bud på udvikling af både faciliteter, 
foreninger og nye aktiviteter på idrætsområdet. Naturligvis med alt mulig inddragelse af foreningerne 
og dermed deres mange ressourcer og ideer.  

Vi har med støtte fra BDFL bl.a. søsat tiltag for at fremme forældre-barn aktiviteter i foreningerne, og 
også markedsføringen af disse tiltag/tilbud.  

Samtidig har vi videreført tiltaget med åbent dagtilbud, hvor idrætsforeninger udvikler/igangsætter 
idrætsaktiviteter for børnene i de lokale børnehaver. 

Vi var med omkring Seniormotionsdagen i Lindevangsparken – den korte kendsgerning er, at hele 
dagen regnede væk (se foto). Bedre held med vejrguderne næste år. 

Og apropos Corona-restriktioner. Hen over ned- og trinvise genåbninger i løbet af året, har BDFL 
naturligvis også været repræsenteret med inspiration til aktiviteter, via forskellige digitale tilbud.  

 

Foreningsdannelse & Nye aktiviteter 
Indimellem skal gode ideer eller konstaterede behov for en ny forening gribes i fødslen og tilføres en 
smule barselshjælp. Men det kniber jo med jordemødre, hører vi fra hospitalernes fødeafdelinger, så 
FIU har ageret solo på dette område. Vi er naturligvis kun fødselshjælpere, hvis vi fornemmer en reel 
efterspørgsel på et idrætsprodukt og kun hvis vi ikke har fundet fodfæste for den nye aktivitet i en 
vores bestående foreninger.  

Målet er entydigt, med FIU som stifter af en forening, at foreningen skal være selvkørende, med egen 
bestyrelse, senest 12 måneder efter opstarten. Men FIU agerer gerne hønemor i mellemtiden. 
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FIU har i løbet af året startet den nye forening ”Bevæg dig 60+”, der med udgangspunkt i København 
Karateklubs lokaler på Bernhard Bangs Alle, udbyder motion til det voksne segment. Foreningen blev 
glædeligt hurtigt etableret som en selvstændig forening.  

Efter Coronarestriktionernes ophør, vil foreningen forhåbentlig tiltrække endnu flere seniorer til det 
gode fællesskab, med tilbud om glad og varieret motion, siger foreningen om sig selv – og det ser jo 
unægtelig hyggeligt ud, efter der er svedt igennem ved aktiviteterne. 

 

Vi kigger også i de kommende år på, om der er flere tiltag der skal have en hjælpende hånd for at 
komme i gang med levere tilbud om aktiviteter, enten som selvstændig forening eller forankret i en 
af vores nuværende foreninger. 

Logbog 
Hen over året er der normalt masser af forskellige begivenheder i vores kommune – nogle af disse 
deltager jeg i på FIU’s vegne, andre begivenheder bemærker vi blot og andre igen er med deltagelse 
af vores foreninger eller repræsentanter for FIU’s administration eller idrætsanlæg. Men igen i år var 
det så som så med aktiviteterne, alternativt blev de aflyst – gæt selv hvorfor.  
I min ”logbog” har jeg dog noteret følgende: 
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Første kvartal FIU udskyder for andet år i træk sit repræsentantskabsmøde p.g.a. 
Corona-situationen. 
Der afholdes heller ikke DM-fest på Rådhuset for foreningernes 
idrætsudøvere, præcis som 2020. 

Andet kvartal Det knirker offentligt i samarbejdet mellem kommunen og entreprenøren 
omkring renoveringen af Frederiksberg Svømmehal. Nu ved vi alle, 
hvordan den ged endte med at blive barberet – eller måske nærmere ikke 
barberet.  

Tredje kvartal Thyge Enevoldsen, rådmand (Ø) holder 25-års jubilæum som medlem af 
kommunalbestyrelsen. 
Ny netavis på Frederiksberg præsenteres: FALKONEREN 
FIU afholder repræsentantskabsmøde i Hal 3, med overholdelse af alle 
Corona-forsamlingsregler.  
Copenhagen Half Marathon gennemføres, bl.a. via Frederiksberg Alle. 
Den aflyste DM-fest på Rådhuset (for både 2020 og 2021) afholdes under 
nye former på Rådhuset. Fin ide med nye rammer for dette arrangement 
– skal nok finpudses en smule, men god premiere. 
DGI’s Verdenshold giver opvisning i Frederiksberghallen, Hal 4. 

Fjerde kvartal Og Corona er fortsat ikke kun navnet på en øl. Nye restriktioner indføres 
sidst på året.  
FIU afholder to valgmøder i forbindelse med kommunalvalget. 

 

4. Foreningerne & FIU 
Medlems status 
FIU har rigtigt mange medlemmer og derfor naturligt også massevis af idrætsudøvere i vores 
foreninger på Frederiksberg. Vi havde naturligvis en berettiget frygt omkring medlemsantallet, efter 
to år med pandemi og alt hvad dette har indebåret. Alle overvejelserne skrev jeg om i sidste års 
beretning. 

Det har så glædeligt vist sig, at medlemmerne i vores foreninger er trofaste og foreningerne er dygtige 
til fastholde, alle forhindringer til trods. 

Medlemstallet i FIU’s foreninger steg i 2020 med ca. 1.000 medlemmer, iflg. de officielle opgørelser.  

Vi er nu officielt lige under 21.000 medlemmer og 58 medlemsforeninger i FIU.  

Nye foreninger optaget i FIU i 2020? Ja, to styk:  
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Bevæg Dig 60+ er et idrætsligt motionstilbud for seniorer, som tidligere omtalt her i beretningen. 

Dunses Disciple spiller fodbold og er endnu et eksempel på en forening som ikke kan garanteres 
træningstid på den i forvejen begrænsede plads som fodbolden råder over. Velkommen til 
virkeligheden på Frederiksberg. 

Nogen foreninger der lukkede og slukkede?  Ja, det gjorde Frederiksberg Hospitals Badminton Klub 
(FHBK), hvor Sørgen, formand og vel eneste tilbageværende medlem fra klubbens etablering, i 
efteråret 2021 meddelte, at klubben ikke længere var aktiv. 

Grundlæggende kan vi for idrætten i kommunen altså konstatere en fortsat positiv udvikling, hen 
over et år, hvor mange af medlemmerne i vores foreninger ikke nødvendigvis fik fuldt udbytte af 
deres medlemskab.  

Bagsiden af medaljen er måske, at flere og flere foreninger melder ind, at de mangler frivillige hænder 
– både ledere, trænere og frivillige til klubrelateret arbejde. FIU har søgt og fået bevilget midler som 
skal være med til at sikre veje til at styrke frivilligheden i vores foreninger. 

Men stadig imponerende, at langt de fleste foreninger har formået enten at fastholde eller sågar øge 
medlemstallet i år 2 af en pandemi.  

Skulle nogen undre sig over svømmeklubbens (HSK) nedgang i medlemsantal, er det med basis i de 
fortsatte udfordringer med en lukning af først Damsøbadet over en længere periode, så 
Frederiksberg Svømmehal, hvilket bl.a. betød, at foreningens træningsmuligheder i Flintholm 
Svømmehal blev reduceret. Forvirret? Med et stort svømmebad ude af drift, måtte den offentlige 
svømning i det tilbageværende bad udvides, og dette gik så ud over foreningssvømningen. 

Frederiksberg Svømmehal er fortsat lukket, nu som minimum i hele 2022. Genialt. 

Hvorfor FIU? 
Sammen er vi stærkere, er en af de sandheder vi kan bekræfte. Jo flere ønsker, ideer og klare visioner 
for idrætten, som opstår og bliver formidlet fra foreningerne, jo stærkere er argumenterne for at 
prioritere og gennemføre disse tiltag. Både internt i FIU-familien og overfor de kommunale 
beslutningstagere, nemlig politikerne. 

Som jeg skrev sidste år, så fik FIU hjulpet Københavns Karateklub, som gennem mange år drev 
forening fra et lejemål de havde indgået i en tidligere produktionsbygning på Bernhard Bangs Alle. 
Ejendommen blev solgt og den nye ejer varslede en markant huslejestigning, som ikke umiddelbart 
kunne imødekommes af foreningen. 

Her blev vi altså konfronteret med en indbygget udfordring i enhver aftale indgået af foreninger som 
selv lejer deres faciliteter. Til gengæld fik FIU fin politisk opbakning til en løsning, som både sikrer 
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Kbh. Karateklub fortsatte aktiviteter, dog med en noget højere leje, men samtidig forbedrer den 
samlede udnyttelse (FIU og kommunen som yderligere brugere) af faciliteterne de næste 1½ år. Og i 
år fik vi en yderligere bevilling igennem hos kommunen, så Karateklubben nu er sikret klubfaciliteter 
frem til 2023.  

I øvrigt har vi sammen med kommunen sørget for, at alle dagens timer er besat i det ovennævnte 
lejemål – dermed er huslejen pr. bruger naturligvis mindre, end hvis kun karateklubben var brugere 
af lejemålet. 

Men huslejeniveauet er alligevel så markant, at det forsat udestår at finde en langsigtet løsning. Her 
kunne tankerne om en eller anden form for Kampsportens Hus være et kommende vigtigt projekt for 
FIU og Frb. kommune. 

Så lad mig gerne gentage fra sidste år: ”FIU’s indgang til at hjælpe er altid med de positive og 
konstruktive briller på. Vi prøver altid at hjælpe med ideer til løsninger på alle de udfordringer eller 
ønsker, I byder ind med. Vi hjælper gerne med administrative opgaver.  

Vi byder gerne på kaffe og en sludder, hvis I blot trænger til at få vendt hverdagens op- og nedture i 
foreningen. I skal kigge ind ad FIU-vinduerne og tænke, at her er en sikker havn, uanset hvilket 
problem eller hvilken god ide I har brug for at få sparring omkring.  

FIU sikrer også, at der altid er politisk fokus på idrættens behov. Vi forvalter den årlige økonomi 
særdeles fornuftigt, med skarpe prioriteringer og velholdte og velfungerende idrætsanlæg til følge. 

Behovsafdækning og økonomisk egenforvaltning er fx en årsag til, at der over de seneste år og ikke 
mindst i 2021, er indført udvidet åbningstid i morgen- og weekendtider på mange anlæg, efter ønske 
fra foreningerne – den automatiske adgangskontrol (ADK) vi startede med at installere trinvist for 
nogle år siden, viser nu sit værd, med en nem håndtering af adgangsmulighederne i ydertimerne. 

Vi sørger naturligvis også for, at alle foreningerne bliver hørt, uanset størrelse, via den demokratiske 
repræsentation der er mulig for alle foreninger, både på de enkelte anlæg, i faglige udvalg, i idræts- 
og økonomiudvalg samt i FIU’s bestyrelse.  

Der er langt over hundrede frivillige foreningsmedlemmer tilknyttet disse udvalg, som er de reelle 
retningsgivere for FIU’s visioner og udvikling på alle fronter – den allerbedste måde man kan se 
demokrati og medindflydelse folde sig ud, helt fra græsrødderne i udvalgene og brugergrupperne, til 
klubledelsen på formandsmøderne. 

Herudover giver de årlige foreningsundersøgelser som foretages digitalt af FIU, en god fornemmelse 
for foreningernes prioriteringer og behov på den brede pallette af opgaver, som hver enkelt forening 
oplever i hverdagen. 
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Sammen med foreningerne afprøver FIU også gerne nye aktiviteter og vi lytter intenst, når 
foreningerne har tanker og ideer der kan hjælpe med at opfylde udviklingsstrategien i FIU”. 

Vi arbejder sammen med kommunen om at få etableret de helt store halbyggerier, næstkommende 
Rolighedsvej og sideløbende Nordens Plads som det bedste bud på en større facilitet, hvor politikerne 
for en gangs skyld skal lytte til kravene til størrelse og indretning. Måske sidste mulighed for at tænke 
og bygge stort, når vi taler idrætsbyggeri på Frederiksberg. 

Vi skal også til at tage fat på arbejdet, sammen med kommunen, omkring prioritering og anvendelse 
af Frederiksbergs del af ”Idrætsmilliarden”, som den socialdemokratiske regering var så venlig at 
bevilge hovedstaden – bare vi selv havde pengene, vel at mærke. Jo, jo. Ingen grænser for 
gavmildheden på andres vegne. 

Og ikke mindst arbejder vi fortsat med ideer og finansieringsmuligheder, så vi kan eksekvere 
realistiske udviklingsprojekter for rugby og fodbold på Nandrupsvej Idrætsanlæg og for atletikken i 
Frederiksberg Idrætspark 

Så hvorfor FIU. Tja, i høj grad derfor. Vi tager nemlig hånd om idrætten… 

Idrætskonsulenterne & Idrætsudvalget 
Med det fortsat anderledes og lettere fragmenterede 2021 in mente, vil jeg tillade mig at repetere 
sidste års indlæg her, dog i lettere revideret form. 

I har som foreninger muligheden for at trække på FIU’s gennem sympatiske og fagligt kompetente 
idrætskonsulenter, som er dedikerede til at være jeres sparrings- og ideudviklingspartnere. 

Idrætskonsulenterne har et job hvor ikke to dage er ens, for nu at bruge en forslidt frase – heller ikke 
i 2021. Vi har heldigvis et særdeles engageret, sprudlende og visionært idræts- og foreningsmiljø på 
Frederiksberg, så I er altid mere end velkomne til at kontakte idrætskonsulenterne, uanset hvilke 
klubmæssige eller idrætslige ideer eller udfordringer I støder ind i. 

Idrætskonsulenterne kan også være en fin indgangsvinkel, hvis I ønsker at få hjælp til mere principielle 
spørgsmål om fordeling eller brug af faciliteter, spørgsmål hvor FIU’s Idrætsudvalg ofte også bliver 
involveret. 

Et hurtigt kig på et af FIU’s faste udvalg, Idrætsudvalget (IU), hvor alle medlemmer er frivillige 
foreningsmedlemmer, valgt til IU på FIU’s årlige repræsentantskabsmøde. What’s not to like? 

For foreningerne, er IU den demokratiske sikkerhed for, at der træffes gennemarbejdede og holdbare 
beslutninger om dels tildeling af trænings- og kamptid, dels omkring regler for den overordnede brug 
af faciliteterne. Stor faglighed og engagement er en naturlig forudsætning for medlemmerne i 
udvalget. 
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Udvalget er også garanter for, at ovennævnte tildelinger og regler respekteres af foreningerne i 
hverdagen. Fem medlemmer er udvalget for nyligt blevet opgraderet til og de er forpligtet til, 
objektivt og nøgternt, at repræsentere enhver type idræt, der måtte være eller blive en del af FIU.  

En del af IU’s hverdagsopgaver varetages og/eller understøttes af idrætskonsulenterne – her er et 
mindre udpluk af mængden og arten: 

▪ Sekretærfunktion for IU, herunder Halfordeling (indendørs), Fordeling i Frederiksberg 
Idrætspark (udendørs), fordeling på skolekunstgræsbaner, kvalificering af 
foreningernes facilitetsønskeliste samt administration af FIU’s Eliteidrætsordning med 
og for Falkonergården 

▪ Ekstra foreningstider i dagtimerne til blandt andet gymnastik, badminton og 
bordtennis til flere aktive. 

▪ Ugentlig løbende håndtering af oversigter over brug af fodboldbaner  
▪ Arbejde med optimering af brug af haller i samarbejde med halinspektører og 

centerledere  
▪ Arbejde med optimering af brug af skolehaller i samarbejde med foreningerne.  
▪ Daglig håndtering af anmodninger på skolefaciliteter i Frederiksbergs bookingportal.  
▪ Afholdelse af individuelle møder med nye og potentielt nye FIU-foreninger. 
▪ Aktivitetsoptællinger – optimering af udnyttelsen af brugen af haller, bane og sale. 

Er der i øvrigt noget som alle foreninger kan blive enige om, så er det, at der konsekvent tildeles alt 
for lidt tid til alle. Tak for enigheden, skal jeg hilse og sige. For er alle foreninger lige utilfredse efter 
det årlige fordelingsmøde, så har IU ramt nogenlunde plet med fordelingen. Dette naturligvis skrevet 
med et smil på læben og i erkendelse af de alt for få faciliteter vi råder over på Frederiksberg. 

Sportslige Præstationer 
Igen i 2021 blev både turneringer, camps og arrangementer forstyrret af pandemiens følger. For en 
del foreninger var det måske ikke så meget de personlige eller holdmæssige præstationer der havde 
det primære fokus. I stedet var det fokus på at fastholde medlemmer og sammenhæng i klubbens 
idrætslige og sociale hverdag. 

Så lad os derfor prøve at repetere hvad idrætslivet på Frederiksberg leverer, også under en pandemi, 
uanset formen der er leveret under. 

• Fodboldklubberne, tre af DK’s 5 største, leverer stadig stigende professionalitet i 
medlemsplejen, på alle niveauer. 

• Vi er toneangivende i dansk tennis og cricket. 
• Vi har en atletikforening der de seneste år har markeret sig i toppen af danske atletik. 
• Vi har altid medaljevindere i vores kampsportsforeninger – både nationalt og internationalt. 
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idrætskonsulenter, som er dedikerede til at være jeres sparrings- og ideudviklingspartnere. 

Idrætskonsulenterne har et job hvor ikke to dage er ens, for nu at bruge en forslidt frase – heller ikke 
i 2021. Vi har heldigvis et særdeles engageret, sprudlende og visionært idræts- og foreningsmiljø på 
Frederiksberg, så I er altid mere end velkomne til at kontakte idrætskonsulenterne, uanset hvilke 
klubmæssige eller idrætslige ideer eller udfordringer I støder ind i. 

Idrætskonsulenterne kan også være en fin indgangsvinkel, hvis I ønsker at få hjælp til mere principielle 
spørgsmål om fordeling eller brug af faciliteter, spørgsmål hvor FIU’s Idrætsudvalg ofte også bliver 
involveret. 

Et hurtigt kig på et af FIU’s faste udvalg, Idrætsudvalget (IU), hvor alle medlemmer er frivillige 
foreningsmedlemmer, valgt til IU på FIU’s årlige repræsentantskabsmøde. What’s not to like? 

For foreningerne, er IU den demokratiske sikkerhed for, at der træffes gennemarbejdede og holdbare 
beslutninger om dels tildeling af trænings- og kamptid, dels omkring regler for den overordnede brug 
af faciliteterne. Stor faglighed og engagement er en naturlig forudsætning for medlemmerne i 
udvalget. 
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Udvalget er også garanter for, at ovennævnte tildelinger og regler respekteres af foreningerne i 
hverdagen. Fem medlemmer er udvalget for nyligt blevet opgraderet til og de er forpligtet til, 
objektivt og nøgternt, at repræsentere enhver type idræt, der måtte være eller blive en del af FIU.  

En del af IU’s hverdagsopgaver varetages og/eller understøttes af idrætskonsulenterne – her er et 
mindre udpluk af mængden og arten: 

▪ Sekretærfunktion for IU, herunder Halfordeling (indendørs), Fordeling i Frederiksberg 
Idrætspark (udendørs), fordeling på skolekunstgræsbaner, kvalificering af 
foreningernes facilitetsønskeliste samt administration af FIU’s Eliteidrætsordning med 
og for Falkonergården 

▪ Ekstra foreningstider i dagtimerne til blandt andet gymnastik, badminton og 
bordtennis til flere aktive. 

▪ Ugentlig løbende håndtering af oversigter over brug af fodboldbaner  
▪ Arbejde med optimering af brug af haller i samarbejde med halinspektører og 

centerledere  
▪ Arbejde med optimering af brug af skolehaller i samarbejde med foreningerne.  
▪ Daglig håndtering af anmodninger på skolefaciliteter i Frederiksbergs bookingportal.  
▪ Afholdelse af individuelle møder med nye og potentielt nye FIU-foreninger. 
▪ Aktivitetsoptællinger – optimering af udnyttelsen af brugen af haller, bane og sale. 

Er der i øvrigt noget som alle foreninger kan blive enige om, så er det, at der konsekvent tildeles alt 
for lidt tid til alle. Tak for enigheden, skal jeg hilse og sige. For er alle foreninger lige utilfredse efter 
det årlige fordelingsmøde, så har IU ramt nogenlunde plet med fordelingen. Dette naturligvis skrevet 
med et smil på læben og i erkendelse af de alt for få faciliteter vi råder over på Frederiksberg. 

Sportslige Præstationer 
Igen i 2021 blev både turneringer, camps og arrangementer forstyrret af pandemiens følger. For en 
del foreninger var det måske ikke så meget de personlige eller holdmæssige præstationer der havde 
det primære fokus. I stedet var det fokus på at fastholde medlemmer og sammenhæng i klubbens 
idrætslige og sociale hverdag. 

Så lad os derfor prøve at repetere hvad idrætslivet på Frederiksberg leverer, også under en pandemi, 
uanset formen der er leveret under. 

• Fodboldklubberne, tre af DK’s 5 største, leverer stadig stigende professionalitet i 
medlemsplejen, på alle niveauer. 

• Vi er toneangivende i dansk tennis og cricket. 
• Vi har en atletikforening der de seneste år har markeret sig i toppen af danske atletik. 
• Vi har altid medaljevindere i vores kampsportsforeninger – både nationalt og internationalt. 
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• Vi har gennem rigtigt mange år haft en national konkurrencedygtig håndboldungdom på 
Frederiksberg. 

• I vandet er Frederiksberg stærkt medaljerepræsenteret i både svømning, vandpolo og 
udspring. 

• Vi oplever at basket, bueskydning, dans, floorball og flere andre idrætter langsomt, men 
sikkert, hæver deres niveau og kvalitet i medlemstilbuddene. 

Webben, SoMe & Formandsmøder 
Vi ved, at det er utroligt vigtigt at være både informative og kommunikative i vores dialog med 
foreningerne og vores øvrige samarbejdspartnere. Vi prøver at opfylde vigtigheden efter bedste 
evne, ved at være flittige brugere af både hjemmeside og Facebook-profil, hvor vi lægger 
Nyhedsbreve fra FIU op, opdaterer formandens blog og i øvrigt informerer om alt hvad der kunne 
tænkes at gavne og have interesse for foreningerne. Og nu altså også med en LinkedIn profil. 

Formandsmøderne, som er fysiske møder, er vokset sig stærke gennem årene, har fundet en god 
kadence og har stor tilslutning til de enkelte møder.  

Vi giver på møderne altid en generel opdatering på alt det der rører sig i FIU, udover at vi har et eller 
flere prioriterede emner fra idrættens hverdag, hvor der kan diskuteres og erfaringsudveksles i 
plenum, i øvrigt gerne suppleret af en ekstern indlægsholder, når dette kan lade sig gøre. 

Men endnu et år med Corona har udvirket en fatal mangel på formandsmøder med fysisk fremmøde. 
Jo, pandemien har givet mange panderynker og irritationer – det hele har været lige så udfordrende 
som at spille floorball med bind for øjnene, for nu at blive i idrættens verden. Vi satser på at vende 
stærkt tilbage i 2022. 
 

5. Idrætsanlæg & Aktiviteter 
Brugergrupper & Kommunikation 
Lad os lige igen opsummere vilkår for brugergrupperne. De består af et medlem fra hver forening på 
det anlæg, som brugergruppen er nedsat ved. Brugergruppen konstituerer sig selv. Brugergrupperne 
er på alle anlæg engagerede og velfungerende og har som opgave, i tæt dialog med anlæggets leder, 
at sørge for, at foreningernes ideer, indsigelser, ønsker og behov tilgodeses på bedst mulig vis, 
herunder bl.a. som part i det årlige budgetudspil til FIU’s økonomiudvalg. Det var så den mere 
formelle del. 

Eksempelvis har der i Frederiksberghallernes brugergruppe været mange interessante emner oppe 
at vende og flere af dem har udmøntet sig i konkrete og synlige tiltag, nogle af dem er ved årsskiftet 
stadig i proces, skriver halinspektør Jan Schlüter i sin årsberetning: 
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”Fra håndboldklubberne var der et ønske om, at der blev stillet træningscykler i hallerne, så skadede 
spillere kan benytte cyklerne og stadig være en del af træningen. Sammenfaldende var der et ønske 
fra flere klubber om, at de cykler der er i træningslokalet, blev opgraderet til nogen med en skærm 
til aflæsning af træningsudbyttet, når man kører på dem. Konkret er der derfor nu kommet to 
træningscykler til i hver af håndboldhallerne og der er opstillet tre nye cykler i styrketræningslokalet.  

Fra flere klubber var der et ønske om en mere tidssvarende løsning til præsentationer i mødelokale 
4, end en ældre projektor der var. Der er nu opsat en større skærm i mødelokale 4, der kan benyttes 
til præsentationer, når man holder møde i dette lokale.  

Der er også igangsat en undersøgelse af, om det er muligt at opsætte TRX stativer med blødt underlag 
på græsplænerne foran Frederiksberghallerne, så man kan varme op på dette underlag de dage, hvor 
vejret tillader det. Undersøgelser af muligheder og økonomi pågår i skrivende stund.  

Endelig er der igangsat en undersøgelse af, om der kan opsættes drikkevandshaner i hallerne til at 
fylde drikkedunke. Muligheder og økonomi er ved at blive afklaret”. 

FIU’s nyeste Brugergruppe er nedsat på Bernhard Bangs Alle faciliteterne, hvor alene Københavns 
Karate tidligere havde til huse. Nu er der en hel del flere brugere på stedet og huset administreres af 
FIU.  

Halinspektør Theis Unold fortæller i sin årsberetning for denne facilitet, at der i samarbejde med 
brugergruppen bl.a. er blevet fjernet et gammelt køkken i depotarealet og opsat hylder i stedet. Da 
man nedtog køkkenet, blev det konstateret, at vandtilførsel mv. ikke var korrekt blændet af. Dette er 
nu gjort. Der er endvidere udskiftet en forstærker i Dojo 2 og ophængt solafskærmning i Dojo 1 & 2, 
efter ønske fra brugerne. 

Ellers har vedligeholdelsen bestået af mindre opgaver som fx udbedring af trin til bordtennis depot, 
udluftning af radiatorer, udskiftning af lyskilder, justering af døre m.m. 

Min og FIU’s fornemmelse er fortsat, at brugergrupperne er præcis så velfungerende som de 
medlemmer foreningerne sætter ind i dem. Så i bund og grund er det de enkelte brugergrupper selv, 

der definerer graden af indflydelse på hverdagen. Capice?       

Idrætsanlæggenes kommunikation med og til omverdenen? Jo, som en del af den gennemsigtighed, 
der skal kendetegne FIU, udarbejder lederne på de enkelte anlæg stadig en årsberetning, der 
fortæller om anlægget, aktiviteterne og brugerne. Det gælder selvfølgelig samtlige anlæg, store som 
små. Beretningerne fortæller om årets gang på anlægget, nyanskaffelser og vedligehold, brugere og 
personale og tanker fra bl.a. brugergrupperne om det kommende års ønsker for investeringer m.v. 

Beretningerne lægges på FIU’s hjemmeside og kan desuden hentes i fysisk form på idrætsanlægget. 
Benyt jer endelig af muligheden som brugere. Endnu en fin lejlighed til at komme tættere på jeres 
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anlæg og de udfordringer og muligheder der findes her, både generelt for jeres forening og for jer 
som individer. 

Herudover kan man hente generel information på FIU’s hjemmeside under det enkelte idrætsanlæg 
og på Facebook, ligeledes under det enkelte anlæg. Endelig er der, helt naturligt, hverdagsdialogen, 
hvor anlæggets personale og foreningerne får klaret de mere trivielle hverdagsudfordringer – dem, 
der ikke lige kræver millioninvesteringer, her og nu. 

Idrætsanlæggene & ØU 
Repetition: Den overordnede prioritering og godkendelse af FIU’s anlægs- og driftsdispositioner er 
lagt i hænderne på FIU’s Økonomiudvalg (ØU). Udvalget sørger for, at økonomien til hverdagsdriften 
på den enkelte anlæg er dækket ind, med udgangspunkt i de budgetforslag som halinspektørerne og 
administrationen udarbejder og som godkendes på det årlige dialogmøde mellem FIU’s direktør, ØU, 
bestyrelsen samt lederne fra de enkelte anlæg. 

Herudover prioriteres der blandt idrætsanlæggenes ønsker om større vedligeholdelsesprojekter eller 
anskaffelser, ud fra den økonomi der budgetmæssigt er til rådighed, efter at hverdagsdriften er sikret. 

Ønskerne bliver prioriteret i overensstemmelse med FIU’s langsigtede økonomiske plan og naturligvis 
også ud fra nødvendigheden af investeringen.  

I 2021 er der, blot for at eksemplificere ”slutproduktet”, fx bevilget midler til, i Frederiksberghallerne, 
en nødvendig udskiftning af facadepartiet ved Hal 3, en ældre varmeveksler samt anskaffelse og 
installation nye motionscykler til styrketræningsrum og i hver af hallerne – i alt lidt over 200.000 
kroner i udgift. 

På samme måde fik vi i Damsøbadet/Frederiksberg Idrætspark istandsat og forbedret 
styrketræningslokalet og udvidet den automatiske adgangskontrol (ADK) (adgangskontrol) til også at 
omfatte styrketræningslokalet under Tre Falke Skolen, som er etableret i et samarbejde mellem 
skolen, FIU og Ungdomsskolen, der er flyttet ind fra Nordens Plads. Herudover fik vi bygget et mindre 
skur på stadion, til opbevaring af startblokke til atletikken. Alt i alt ca. 150.000 kr. i udgift. 

I den lidt tungere ende har vi, via kommunale midler og den vedligeholdelsesplan vi har lagt med 
kommunen, fået renoveret væsentlige områder i Hermeshallen. Renoveringen har givet et tiltrængt, 
men også markant løft til anlægget.  

Som halinspektør Anette Larsen skriver i sin årsberetning for dette anlæg, så har renoveringen 
specielt fokuseret på hal 1, som har fået etableret nyt rytterlys, nye lamper, støjdæmpende plader 
samt maling af hele hallen. Hallen er blevet rigtig flot og det er helt behageligt at være i hallen, uden 
lyden giver genklang. FIU har også her lagt egne midler til, bl.a. til et tekøkken i kælderen, 
værktøjsbænk til fægterne samt nye skabe. 
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ØU består i øvrigt af tre foreningsvalgte medlemmer samt et medlem fra FIU’s bestyrelse, gennem 
mange år formanden. Udvalget – og dermed de facto FIU’s økonomi – er stramt styret og kontrolleret 
af udvalgets formand, mens udvalget naturligvis også levner rum for mere end blot at diskutere 
budgetter og regnskab.  

Idrætsanlæg, Puls & Personale 
Idrætsanlæggene  
Patientens puls har i bedste fald været uregelmæssig, ville en dr. med. nok konkludere om vores 
forskellige idrætsanlægs aktivitetsniveau, skrev jeg om i 2020. 

I løbet af 2021 blev pulsen en smule mere regelmæssig og personalet på vores anlæg har heldigvis 
set en del flere brugere og med en del mere aktivitet end i 2020. 

Vi har, mens den relative ro stadig herskede, i samarbejde med digitaliseringsafdelingen i Frb. 
kommune, fået afsluttet installation af Hallmonitor kameraer til løsning af digitale 
aktivitetsoptællinger. Vi får altså automatiske data på både vores indendørs faciliteter såvel som på 
alle kunstgræsbanerne på Jens Jessens Vej. Disse data er vigtige redskaber for målsætningen om at 
sikre den bedst mulige udnyttelse af alle faciliteter. 

Vi har gennem året afprøvet en udvidelse af adgangen til visse af idrætsanlæggene via ADK, altså 
automatisk adgangskontrol. Denne mulighed for adgang udenfor den bemandede åbningstid, vil 
kunne være med til at frigøre en mindre mængde træningstimer for det voksne segment samt udvide 
tider i weekenden for kampafvikling. 

Vi har i øvrigt, med de økonomiske midler der har været til rådighed, forsøgt at komme helt ud i 
krogene på alle idrætsanlæggene – har det været mangler er de blevet udbedret, har der været 
ønsker for inventar og grej fra foreningerne, er de i stor grad blevet efterkommet.  

Vi har også i 2021, nøjagtigt som i de tidligere år, prioriteret tid på at tale med vores naboer til 
idrætsanlæggene. De er, fx på Nandrupsvej, vores øjne og ører på anlægget 24/7 og er flinke til at 
informere os, hvis noget uhensigtsmæssigt foregår.  

Det er indlysende vigtigt, at vi forsat opretholder en tæt og god kommunikation med vores naboer 
på alle idrætsanlæggene, da det til tider også kan være en udfordring at have et idrætsanlæg i 
baggården, ved vi godt. Vi skal derfor altid tage mest muligt hensyn til naboerne, samtidig med 
accepten af, at storbyidræt sjældent kan foregå upåagtet, så at sige. 

Husk på, at uanset kalenderårets vilkår, er alt hvad der sker på idrætsanlæggene i bund og grund er 
et spejl af den idrætspolitik FIU har vedtaget at føre. Hverdagens idrætspolitik. Brugernes 
idrætspolitik. Det lokale anlægs idrætspolitik.  



 

 

 

FIU – Formandsberetning 2021 // s. 19  

 

 

anlæg og de udfordringer og muligheder der findes her, både generelt for jeres forening og for jer 
som individer. 

Herudover kan man hente generel information på FIU’s hjemmeside under det enkelte idrætsanlæg 
og på Facebook, ligeledes under det enkelte anlæg. Endelig er der, helt naturligt, hverdagsdialogen, 
hvor anlæggets personale og foreningerne får klaret de mere trivielle hverdagsudfordringer – dem, 
der ikke lige kræver millioninvesteringer, her og nu. 

Idrætsanlæggene & ØU 
Repetition: Den overordnede prioritering og godkendelse af FIU’s anlægs- og driftsdispositioner er 
lagt i hænderne på FIU’s Økonomiudvalg (ØU). Udvalget sørger for, at økonomien til hverdagsdriften 
på den enkelte anlæg er dækket ind, med udgangspunkt i de budgetforslag som halinspektørerne og 
administrationen udarbejder og som godkendes på det årlige dialogmøde mellem FIU’s direktør, ØU, 
bestyrelsen samt lederne fra de enkelte anlæg. 

Herudover prioriteres der blandt idrætsanlæggenes ønsker om større vedligeholdelsesprojekter eller 
anskaffelser, ud fra den økonomi der budgetmæssigt er til rådighed, efter at hverdagsdriften er sikret. 

Ønskerne bliver prioriteret i overensstemmelse med FIU’s langsigtede økonomiske plan og naturligvis 
også ud fra nødvendigheden af investeringen.  
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kommunen, fået renoveret væsentlige områder i Hermeshallen. Renoveringen har givet et tiltrængt, 
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lyden giver genklang. FIU har også her lagt egne midler til, bl.a. til et tekøkken i kælderen, 
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ØU består i øvrigt af tre foreningsvalgte medlemmer samt et medlem fra FIU’s bestyrelse, gennem 
mange år formanden. Udvalget – og dermed de facto FIU’s økonomi – er stramt styret og kontrolleret 
af udvalgets formand, mens udvalget naturligvis også levner rum for mere end blot at diskutere 
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forskellige idrætsanlægs aktivitetsniveau, skrev jeg om i 2020. 
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set en del flere brugere og med en del mere aktivitet end i 2020. 

Vi har, mens den relative ro stadig herskede, i samarbejde med digitaliseringsafdelingen i Frb. 
kommune, fået afsluttet installation af Hallmonitor kameraer til løsning af digitale 
aktivitetsoptællinger. Vi får altså automatiske data på både vores indendørs faciliteter såvel som på 
alle kunstgræsbanerne på Jens Jessens Vej. Disse data er vigtige redskaber for målsætningen om at 
sikre den bedst mulige udnyttelse af alle faciliteter. 

Vi har gennem året afprøvet en udvidelse af adgangen til visse af idrætsanlæggene via ADK, altså 
automatisk adgangskontrol. Denne mulighed for adgang udenfor den bemandede åbningstid, vil 
kunne være med til at frigøre en mindre mængde træningstimer for det voksne segment samt udvide 
tider i weekenden for kampafvikling. 

Vi har i øvrigt, med de økonomiske midler der har været til rådighed, forsøgt at komme helt ud i 
krogene på alle idrætsanlæggene – har det været mangler er de blevet udbedret, har der været 
ønsker for inventar og grej fra foreningerne, er de i stor grad blevet efterkommet.  

Vi har også i 2021, nøjagtigt som i de tidligere år, prioriteret tid på at tale med vores naboer til 
idrætsanlæggene. De er, fx på Nandrupsvej, vores øjne og ører på anlægget 24/7 og er flinke til at 
informere os, hvis noget uhensigtsmæssigt foregår.  

Det er indlysende vigtigt, at vi forsat opretholder en tæt og god kommunikation med vores naboer 
på alle idrætsanlæggene, da det til tider også kan være en udfordring at have et idrætsanlæg i 
baggården, ved vi godt. Vi skal derfor altid tage mest muligt hensyn til naboerne, samtidig med 
accepten af, at storbyidræt sjældent kan foregå upåagtet, så at sige. 

Husk på, at uanset kalenderårets vilkår, er alt hvad der sker på idrætsanlæggene i bund og grund er 
et spejl af den idrætspolitik FIU har vedtaget at føre. Hverdagens idrætspolitik. Brugernes 
idrætspolitik. Det lokale anlægs idrætspolitik.  
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Kort sagt, en selvstændig idrætspolitik i hvert enkelt mikrokosmos, tilpasset omgivelser, behov og 
fornuft, men naturligvis med vigtige overordnede fællesvilkår.  

FIU har helt bevidst fastholdt medarbejderstaben gennem de forskellige Corona-faser, også i 2021. 
Det var den anstændighed vi mente var passende i en situation, der for alle var ukendt og uprøvet og 
overfor et mangeårigt særdeles loyalt og omstillingsparat personale. 

Naturligvis sker der en vis udskiftning i personalestaben – en naturlig udskiftning, langt overvejende 
blandt det personale der enten er løst tilknyttet eller personale uden den lange anciennitet. Her er 

FIU ikke anderledes end andre virksomheder. Eller kommunalbestyrelser, for den sags skyld        
 

6. Idrætspolitik & ”Den anden side af bordet” 
Lidt om idrætspolitik 
FIU’s idrætspolitik har ét entydigt mål, nemlig at tilbyde alle vores foreninger de absolut bedste 
muligheder for at drive forening og dyrke idræt. Punktum. 

Dette kræver et stadigt internt driftsfokus fra vores side og en stadig ekstern kommunikation og 
markering af blandt andet vores facilitetsmæssige behov.  Dette kræver også, at FIU er med ved 
bordet, uanset hvor og i hvilken kontekst, der tales idræt på Frederiksberg. Dette sikrer nemlig, at 
den faglighed kommunen nødvendigvis ikke besidder, altid er til stede og at enhver løsning tænkes 
igennem fra en hardcore idrætsfaglig synsvinkel.  

Også ved eksempelvis dialogmøder med borgerne ved påtænkt nybyggeri, høringer omkring by- eller 
områdeudvikling, orienterende møder om klimamål, bymæssige områdeløft er det vigtigt for FIU at 
deltage og kunne melde sine betragtninger ud i det rette forum. 

FIU’s klare mål har altid været at fastholde og fremme idrætten på den politiske dagsorden. Det gør 
vi gennem et troværdigt og loyalt samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget, Kommunalbestyrelsen 
samt enkeltpolitikere, der gerne vil idræt og bevægelse og accepterer betydningen af dette, som en 
integreret del af borgernes sundhed, såvel fysisk som mentalt.  

Fastholdelsen sker altid gennem en skarp og fordomsfri dialog. Vores mangeårige erfaring er nemlig, 
at flinkeskolen alene sjældent giver resultater. Vi er fokuserede og præcise i vores ønsker fordi vi ved, 
at der er mange bejlere til den krukke med guld, som hvert år skal fordeles blandt rigtigt mange 
interesserede. 

Hverdagsdialogen er altså vigtig for FIU – og det er vigtigt for os at levere velunderbygget, 
velargumenteret og økonomisk kalkuleret materiale til at understøtte de nødvendige og relevante 
ønsker, som idrætten har, ikke mindst i forbindelse med den årlige kommunale budgetproces. 
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Når vi i øvrigt modtager midler fra kommunen, hvad enten det er de årligt tilbagevendende eller de 
årligt specielt ansøgte, er vi ganske enkelt dygtige til at få mest muligt for pengene, både 
administrativt og driftsmæssigt – og FIU ved præcis hvor behovet er størst for ”pengebinding”, både 
når vi taler faciliteter og samarbejder. 

Afslutningsvis ligger der de facto i vores idrætspolitik, at vejlede eller korrigere de politikere, der ikke 
kender idrættens sjæl og vilkår, men alligevel mener sig i stand til at udtale sig eller at disponere på 
idrættens vegne.  

FIU løber regelmæssigt ind i politiske udtalelser der ikke har rod i fakta, men primært ekserceres for 
at glæde en bestemt vælgergruppe. Intet ondt i det, blot politikerne også er parat til at blive modsagt 
på et oplyst grundlag. Vi har heldigvis kun kendt få politikere der var uimodtagelige for fakta. 

Et par afsluttende refleksioner på direkte eller indirekte idrætspolitik, set med FIU-kikkerten: 

Skolekunstgræsbaner 
Glædelig politisk opbakning til fortsat brug af skolekunstgræsbaner trods modstand fra en lille gruppe 
naboer – respekt for, at I som politikere stod fast, selv om nogle af jer på tidspunkt virkede noget 
groggy. 

Kunstgræs og miljøhensyn 
Lad mig repetere: Behovet for kunstgræs er veldokumenteret, ligesom den positive effekt tydeligt 
kan aflæses i fodboldklubbernes evne til at favne nye børn og unge over de seneste 10 år. Men FIU 
er fortsat bevidst om, at enhver kunstgræsløsning skal opfylde både nuværende og mulige 
kommende miljøkrav. Intet som helst nyt i den holdning, som jeg også skrev indgående om i sidste 
års beretning. Og den agenda har gennem hele 2021 arbejdet ud fra. Jo mere dialog med 
velunderbyggede argumenter og fakta, jo bedre beslutningsgrundlag. Lad os endelig komme i 
arbejdstøjet. 

Etablering af faciliteter på Hospitalsgrunden 
Stort område, mange muligheder og med en fin orientering fra både forvaltning og politikere om den 
løbende status/fremdrift omkring kommunens dialog med bl.a. Regionen.  

At idrætten kan bidrage til at udnytte områder på arealet midlertidigt er en faktuel kendsgerning. Og 
jeg ville da på idrættens vegne blive stærkt forundret, hvis vi ikke bliver inviteret indenfor, når de 
mere permanente streger skal tegnes ind på papiret. At udnytte det kæmpe areal som 
hospitalsgrunden udgør, uden at tænke idrætten ind, vil være total mangel på rettidig omhu. 

Lidt om Kultur- og Fritidsudvalget 
FIU afholder, som omtalt i de foregående års beretninger, et årligt fællesmøde med K&F-udvalget, 
gerne i august måned. I 2021 var det dog allerede den 2. juni – nok noget med kommunalvalgkamp 
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senere på sommeren. Som i de senere år havde FIU bedt en oplægs-/foredragsholder bruge en halv 
times tid på at beskrive en vinkel eller to, set med idrættens briller. Ved dette møde var det Maja 
Pilgaard, stifter af Active Research. Hendes oplæg til hvordan vi får flere borgere gjort idrætsaktive, 
tog bl.a. udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

Hvordan kan vi bryde den sociale slagside i idrætsdeltagelsen,  
Hvilken betydning har adgang til idrætsfaciliteter og  
Hvordan kan lokale politiker og strategier aktivt fremme borgernes deltagelse i motion og idræt  

 

Det årlige møde er vigtigt for FIU, fordi vi kan præsentere det samlede udvalg for vores budget ideer 
og ønsker for årene frem. Naturligvis præsenterer vi her de store, tunge projekter, men også de 
simple, nødvendige tiltag, der kræver ekstra finansiering uden for FIU, af den ene eller den anden 
årsag. For politikerne er mødet også vigtigt (tænker vi, måske naivt), fordi der her er en lejlighed til 
både fordybelsen og den overordnede dialog omkring idrætten og dens behov. 

FIU har naturligvis også løbende holdt møder med formanden for udvalget, nøjagtigt som vi har gjort 
gennem ganske mange år. Således er begge parter altid på omgangshøjde og kan få talt om både de 
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nære udfordringer og de udfordringer der primært dikteres af mere pekuniære overvejelser – den 
tradition håber vi bestemt at den nye forkvinde har lyst til at fortsætte, for begge parters skyld….  

Lidt om Folkeoplysningsudvalget 
I korte træk beskæftiger Folkeoplysningsudvalget sig, ikke overraskende, med at tolke og overholde 
Folkeoplysningslovens bogstav og principper. Udvalget står for godkendelse af nye foreninger af alle 
hånde, vedtager størrelsen af lokale- og medlemstilskud, arbejder med opfølgning på indberettede 
medlemstal og regnskaber og forvaltningens kontrol heraf og arbejder med behandling af 
kommunale og / eller nationale forslag og vedtagelser, der kan få eller har indvirkning på 
foreningslivet.  

Udvalget har en pulje penge (Folkeoplysningspuljen) der bliver fordelt efter ansøgning eller behov 
der opstår på det mere generelle plan. Den sidste kategori kastede projektpenge af sig til et projekt 
omkring styrkelse af frivilligheden i vores foreninger, en bevilling som vores idrætsforeninger altså 
får glæde af. 175.000 kroner. 

Tanker om facilitetsudvikling 
Det er tvingende nødvendigt at tænke ud af boksen, når vi taler muligheder for at etablere yderligere 
idrætsfaciliteter på Frederiksberg. Der er ikke mange ledige byggekvadratmeter i kommunen og der 
vil blive brug for, må vi nødtvungent acceptere, andre byggerier end den type vi beskæftiger os med. 

Men at behovet er påtrængende kan ingen afvise. I FIU får vores foreninger år for år stadig flere 
medlemmer, borgerne fortsætter med at dyrke idræt i en stadig højere alder, træningsmængderne 
intensiveres for både bredde og elite og ventelisterne for børn og unge bliver ikke kortere. 
Tværtimod. Kommunen har simpelthen et mangeårigt og markant efterslæb hvad idrætsfaciliteter 
angår. Dette kan aflæses på den faktiske efterspørgsel, på FIU’s fordelingsnøgler og også på de 
teoretiske nationale sammenligninger af svømmehaller, fodboldbaner og indendørs halkapacitet pr. 
indbygger i landets 98 kommuner. 

De generelle strømninger omkring bevægelse, fx Bevæg dig for Livet, der er i disse år sætter en ny 
samfundsdagsorden, skaber samtidig et yderligere behov for faciliteter. 

Vi er i gang med at tænke smart, med at udnytte de timer på dagen der har været tyndest belagt, 
med at udnytte de få hjørner hvor en eller form for aktivitet kan presses ned eller ind. Men at tro, at 
byens pladser og åbne rum kan absorbere både efterslæb og de nye strømninger er direkte naivt og 
det endda i bedste fald. 

Jeg faldt sidste år over en avisartikel, da jeg sad og kiggede på halbyggerier rundt omkring i DK. Ingen 
kritik af Frederiksberg Kommune specifikt, blot en konstatering af den virkelighed vi ”storbyens 
sønner og døtre” lever i – jeg gentager her et lille udpluk af artiklen: 
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nære udfordringer og de udfordringer der primært dikteres af mere pekuniære overvejelser – den 
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””UUaannsseett  oomm  mmaann  sseerr  ppåå  iiddrræættsshhaalllleerr,,  ffiittnneesssscceennttrree  eelllleerr  ssvvøømmmmeehhaalllleerr,,  eerr  ddeerr  rreellaattiivvtt  fflleerree  ffaacciilliitteetteerr  
ii  JJyyllllaanndd  eenndd  ppåå  SSjjæællllaanndd.. 

I Danmark er der i 2019 over 1.600 store idrætshaller. I forhold til antallet af indbyggere er hallerne 
imidlertid ikke ligeligt fordelt mellem kommunerne, viser nye tal om idrætsfaciliteter fra Danmarks 
Statistik. 

Fx er der typisk færre end to idrætshaller pr. 10.000 indbygger i kommunerne omkring København, 
mens der i en del kommuner i Jylland er mindst fem idrætshaller pr 10.000 indbygger. 

”Sat på spidsen skal over ti gange så mange mennesker deles om en idrætshal på Frederiksberg i 
forhold til i Lemvig,” siger fuldmægtig i Danmarks Statistik, Søren Østerballe, med henvisning til, at 
der er relativt færrest idrætshaller i Frederiksberg Kommune og flest i Lemvig Kommune.   

Ovennævnte artikel illustrerer fint, at vi i storbyen er bagud på point så det kan mærkes. Men det 
illustrerer også fint, hvorfor vi skal tænke os ualmindeligt meget om, når vi endelig får muligheden 
for at etablere en idrætsfacilitet.  

Netop derfor gjorde FIU sig store anstrengelser for at få politikerne til at forstå, at den kommende 
hal på Rolighedsvej skulle være alt andet end en 20 x 40 meter hal. En 28 x 44 meter gulvflade kan 
absorbere 3 gange det antal idrætsudøvere som en traditionel hal vil kunne.  

Alligevel endte prioriteringen af idrætskvadratmeter med, at Den Franske Skole og de private 
developere fik leveret de kvadratmeter som enhver fornuftigt tænkende projektplanlægger ville have 
tildelt idrætsbyggeriet. Hvorfor? Penge, ganske enkelt. Finansiering af det samlede projekt. 
Desværre. 

På den ene side ønsker man sig i kommunen mere aktive borgere, blandt andet for at sikre det gode, 
selvhjulpne liv, så længe som muligt. På den anden side evner man ikke at prioritere rigtigt, når der 
endelig bliver plads til et idrætsbyggeri. Forstemmende.  

Det bliver i årene fremover heller ikke billigere at bygge. Men faciliteterne skal findes, for ellers vil 
Frederiksberg komme uhjælpeligt bagud med at tilbyde borgerne muligheder for det sunde, gode liv, 
på enhver tænkelig måde. Og så vil idrætsdeltagelsen, som i forhold til landsgennemsnittet fortsat er 
lavere, falde endnu mere.  

Derfor skal der som sagt tænkes alternativt: 

 Vi har Forum liggende som en rød klud for alle der kender lidt til problematikkerne omkring 
de manglende idrætsfaciliteter. I bund og grund er en anderledes udnyttelse af Forum alene 
et spørgsmål om politisk vilje og prioritering.  
 

 Vi må også se på bestående idrætsbyggerier. Kan vi til en fornuftig kvadratmeterpris få bygget 
opad, så vi fx kan ende med at sætte en ”førstesal” på fx dele af Frederiksberghallerne. Det 
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bestående fundament kan ikke holde til en sådan bygning, men der kan fundamenteres 
alternativt. FIU er ved undersøge præmisserne for et sådant byggeri. 
 

 Kan byggeriet på Nordens Plads arealet fremmes – kan der bygges i stålprofiler som 
efterfølgende begrønnes? Kan der findes alternative finansieringsmuligheder for et sådant 
idrætsbyggeri?  
 

 Kan der helt generelt findes alternative finansieringsmuligheder for idrætsbyggerier, fx under 
hensyn til byggerier der markant tilgodeser den grønne dagsorden? 

Ovennævnte er kun første spadestik, for nu at blive i jargonen. Fælles for vores overvejelser skal blot 
være, at vi ikke mangler en eller anden alt for dyr tilbygning på 200 m2 eller et lavloftet rum i en 
kælder på 10x10 meter. Vi har brug for at tænke stort, være ambitiøse og på at bruge vores kræfter 
på at tænke faciliteter til den samlede idræt, så alle anvendte byggekroner giver fuld valuta for 
pengene og dermed favner så mange brugere som overhovedet muligt. 

I FIU glæder vi os til at tage udfordringen op, til at afsøge mulighederne og til at gøre det i samarbejde 
med både den kommunale forvaltning og med kommunens ansvarlige politikere. FIU kommer gerne 
med udspillet og oplægget til etablering af en arbejdsgruppe der skal kulegrave mulighederne for 
mere idrætsbyggeri, med indretningsansvarlighed og grøn byggetilgang. 

For resten…. Lige en slutbemærkning her. En gentagelse: Rent praktisk, må I som politikere stoppe 
med at inddele kommunen i verdenshjørner. Vi bor på 3 x 2,8 km og det tager et kvarter at krydse 
kommunens areal på cykel. Vi har ikke brug for idrætsfaciliteter i øst, vest, syd eller nord – vi har bare 
brug for idrætsfaciliteter, hvor der er mulighed for at placere dem. End of discussion! På dansk er 
ordet pragmatisme. 

Borgere, der så efterfølgende etableringen af en nødvendig facilitet ikke kan finde ud af bevæge sig 
(gennemsnitligt) ti minutter væk fra deres bolig, må fravælge at dyrke idræt i en forening.  
 

7. Embedsmænd & Ditto Damer 
Kultur- & Fritidsafdelingen, Projekter og Samarbejde 
Ideen bag det daglige samarbejde med K&F-afdelingen indebærer blandt andet, at FIU er en del af 
både projekttilblivelse og projektstyring på alle de anlægsarbejder, der lugter af idræt – både de 
projekter vi selv kvalificerer og efterfølgende får bevilget kommunalt, men også projekter der 
indledningsvis initieres kommunalt.  

Samarbejdet omkring de enkelte idrætsanlæg og FIU’s administrative kontor er desuden 
fundamenteret i den driftsoverenskomst som FIU har indgået med forvaltningen. En meget 
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transparent aftale, hvor ethvert element omkring FIU’s forvaltning af egne og de kommunale 
idrætsanlæg kan aflæses, time for time, opgave for opgave, krone for krone. 

Hos den kommunale forvaltning kunne vi selvfølgelig løbende fornemme Coronaens skygge, men 
overordnet set har vores samarbejde ikke lidt nævneværdigt under pandemien. Såvel store som små 
udfordringer bliver diskuteret på de ugentlige møder, hvor forvaltningen og FIU er sammen i 
forskellige sammenhænge og der findes næsten altid brugbare løsninger, til gavn for idrætten. 

Der har gennem året været et rigtigt godt og konstruktivt samspil omkring renovering af 
Hermeshallen. Fantastisk samarbejde med ny kontaktperson i driftsteamet i BBE/By og Miljø 
afdelingen, som bl.a. med sikker hånd har gennemført de aftalte tiltag for hallen, beskrevet i den 
kommunale vedligeholdelsesplan.  

BBE kæmper så til gengæld lidt for at komme i mål på Jens Jessens Vej med de sidste udeståender i 
skybrudsprojektet/de 6 nyeste kunstgræsbaner med tilhørende lysanlæg. Det er lysanlæggene der 
fortsat driller – BBE har god forståelse for de problemer de endnu ikke har løst og vi har respekt for 
deres faglighed. Men vores og deres opfattelse hvor meget tålmodighed man skal have i et for længst 
færdigmeldt projekt, ligger nok noget langt fra hinanden. 

BBE arbejder også på, at vi får varme i Kedelhallen. Lød det forkert? Ja, måske – men når man har 
CTS-styring af ældre dato på et sådan anlæg, er det faktisk en mindre katastrofe, når en sådan styring 
”stiger af”. Så gennem vintermånederne har både medarbejdere og brugere har haft det rigtig koldt. 
Løsningen på problemet er formentlig installering af et nyt CTS-system. Dyrt og en noget 
langsommelig proces.  

Vi har brugt mange kalorier på at rykke kommunen for fremdrift og løsning på. problemet Så mange 
kalorier, at det er lige før man kunne have varmet anlægget op med dem. Måske vi eller kommunen 
noget tidligere i forløbet skulle have tænkt på at sætte varmekanoner op, indtil problemet blev løst 
– det havde sparet nogle blå læber, bueskytter iført dunjakker til træning og en hel del irriterede 
brugere.  

Jeg undskylder gerne på begge parters vegne, for vores mangel på logisk tankevirksomhed. 

I detailplanlægningen af den projekterede Idrætshal på Rolighedsvej, som skal åbne i 2026, er vi nu 
nået til næste indledende fase, hvor vi beskriver de idrætsmæssige funktioner, som hallerne skal 
indrettes til – dette til brug for et kommende udbud på den front. Synes nogen så, at vi er i god tid? 
Det er vi næppe. Det tog trods alt 6 år at få vedtaget og finansieret byggeriet og 12 år inden 
byggeriet står færdigt fra den dag vi afleverede tegninger og økonomisk overslag til kommunen 
første gang. 

Det hænder også, at vi muntrer os med grene af forvaltningen, ud over Kultur- og Fritidsområdet. 
har senest haft et projekt ”Idræt på tværs”, henvendt til SFO’ere og Fritidsklubber. Målet er, at så 
mange børn og unge som muligt, skal stifte bekendtskab med den brede vifte af idrætstilbud vores 
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foreninger kan levere. Men det er ingen hemmelighed, at også her har Kong Corona lagt adskillige 
udfordringer ind i hverdagssamarbejdet med institutionerne og den flig af Skoleforvaltningen vi har 
en momentvis dialog med. 

Vi håber, at de mange måneders solide on-and-off arbejde med projektet alligevel viser sig at have 
sat sine spor i institutionerne, så vi nu oplever en såkaldt ketchup-effekt, med børn der nysgerrigt 
skvulper ind hos foreningerne. Vi følger selvfølgelig fortsat op på projektet. 

Lidt mere Folkeoplysning & Medlemstilskud 2021 
Den administrative del af Folkeoplysningsområdet bor fortsat i Kultur- og Fritidsafdelingen.  

Dagligdagen, som dækker det fulde Folkeoplysningsområde, altså både foreninger, de uniformerede 
korps og aftenskolerne, er selvfølgelig præget af ansøgninger om godkendelse af nye brugere, 
indhentning af den årlige dokumentation om regnskaber, medlemsantal m.v. som loven foreskriver, 
forenings-/brugerdialog omkring fx lokaleudlån og derudover statistikker og konsekvensberegninger 
omkring den årligt afsatte økonomi – og så alt det kun de få medarbejdere på området kender til. 

• I år blev der i øvrigt vedtaget et 2021-medlemstilskud til foreningsmedlemmer under 25 år, 
på 465 kroner. Der bliver uforandret ydet 100% lokaletilskud til de under 25årige og puljen til 
medlemstilskud til seniormedlemmer (+65årige, boende i kommunen) blev omsat til et tilskud 
på 205 kroner pr. medlem. 

Medlemstilskudet har gennem mange år været svagt stigende eller stationært, dog gennem en del 
år alene fordi tilskudspuljen er blevet understøttet af ubrugte, overførte midler fra andre områder 
på Folkeoplysningsområdet. 

Begge de vedtagne medlemstilskud for 2022 er fem kroner lavere end sidste år. Det skyldes i alt sin 
enkelhed, at den pulje der er budgetteret til medlemstilskud alene reguleres ud fra en demografisk 
fremskrivningsmodel. Der er bare det interessante faktum på Frederiksberg, at tilvæksten af børn og 
unge i foreningerne er stadigt stigende – faktisk er tilvæksten fløjtende ligeglad om der i de 
demografiske forudsætninger er en vigende del af de kommunale tilflyttere der er børn og unge. 

I Folkeoplysningsudvalget har vi bedt om, at der via forvaltningen indstilles til politikerne, at puljen 
for medlemstilskud forøges årligt, så den svarer til virkelighedens udvikling i tilslutningen fra børn og 
unge til foreningerne og ikke alene baseres på en demografisk usikker prognose. 

Samarbejdspartnere & Afledte formandseffekter 
Tak for samarbejdet til alle der har krydset vores vej gennem endnu et anderledes år – tak til både 
den rådhusansatte forvaltning, gartnerne på de grønne områder, servicelederne på de kommunale 
skoler, vores samarbejdspartnere på Sundhedscentret og mange, mange flere. 
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fortsat driller – BBE har god forståelse for de problemer de endnu ikke har løst og vi har respekt for 
deres faglighed. Men vores og deres opfattelse hvor meget tålmodighed man skal have i et for længst 
færdigmeldt projekt, ligger nok noget langt fra hinanden. 

BBE arbejder også på, at vi får varme i Kedelhallen. Lød det forkert? Ja, måske – men når man har 
CTS-styring af ældre dato på et sådan anlæg, er det faktisk en mindre katastrofe, når en sådan styring 
”stiger af”. Så gennem vintermånederne har både medarbejdere og brugere har haft det rigtig koldt. 
Løsningen på problemet er formentlig installering af et nyt CTS-system. Dyrt og en noget 
langsommelig proces.  

Vi har brugt mange kalorier på at rykke kommunen for fremdrift og løsning på. problemet Så mange 
kalorier, at det er lige før man kunne have varmet anlægget op med dem. Måske vi eller kommunen 
noget tidligere i forløbet skulle have tænkt på at sætte varmekanoner op, indtil problemet blev løst 
– det havde sparet nogle blå læber, bueskytter iført dunjakker til træning og en hel del irriterede 
brugere.  

Jeg undskylder gerne på begge parters vegne, for vores mangel på logisk tankevirksomhed. 

I detailplanlægningen af den projekterede Idrætshal på Rolighedsvej, som skal åbne i 2026, er vi nu 
nået til næste indledende fase, hvor vi beskriver de idrætsmæssige funktioner, som hallerne skal 
indrettes til – dette til brug for et kommende udbud på den front. Synes nogen så, at vi er i god tid? 
Det er vi næppe. Det tog trods alt 6 år at få vedtaget og finansieret byggeriet og 12 år inden 
byggeriet står færdigt fra den dag vi afleverede tegninger og økonomisk overslag til kommunen 
første gang. 

Det hænder også, at vi muntrer os med grene af forvaltningen, ud over Kultur- og Fritidsområdet. 
har senest haft et projekt ”Idræt på tværs”, henvendt til SFO’ere og Fritidsklubber. Målet er, at så 
mange børn og unge som muligt, skal stifte bekendtskab med den brede vifte af idrætstilbud vores 
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foreninger kan levere. Men det er ingen hemmelighed, at også her har Kong Corona lagt adskillige 
udfordringer ind i hverdagssamarbejdet med institutionerne og den flig af Skoleforvaltningen vi har 
en momentvis dialog med. 

Vi håber, at de mange måneders solide on-and-off arbejde med projektet alligevel viser sig at have 
sat sine spor i institutionerne, så vi nu oplever en såkaldt ketchup-effekt, med børn der nysgerrigt 
skvulper ind hos foreningerne. Vi følger selvfølgelig fortsat op på projektet. 

Lidt mere Folkeoplysning & Medlemstilskud 2021 
Den administrative del af Folkeoplysningsområdet bor fortsat i Kultur- og Fritidsafdelingen.  

Dagligdagen, som dækker det fulde Folkeoplysningsområde, altså både foreninger, de uniformerede 
korps og aftenskolerne, er selvfølgelig præget af ansøgninger om godkendelse af nye brugere, 
indhentning af den årlige dokumentation om regnskaber, medlemsantal m.v. som loven foreskriver, 
forenings-/brugerdialog omkring fx lokaleudlån og derudover statistikker og konsekvensberegninger 
omkring den årligt afsatte økonomi – og så alt det kun de få medarbejdere på området kender til. 

• I år blev der i øvrigt vedtaget et 2021-medlemstilskud til foreningsmedlemmer under 25 år, 
på 465 kroner. Der bliver uforandret ydet 100% lokaletilskud til de under 25årige og puljen til 
medlemstilskud til seniormedlemmer (+65årige, boende i kommunen) blev omsat til et tilskud 
på 205 kroner pr. medlem. 

Medlemstilskudet har gennem mange år været svagt stigende eller stationært, dog gennem en del 
år alene fordi tilskudspuljen er blevet understøttet af ubrugte, overførte midler fra andre områder 
på Folkeoplysningsområdet. 

Begge de vedtagne medlemstilskud for 2022 er fem kroner lavere end sidste år. Det skyldes i alt sin 
enkelhed, at den pulje der er budgetteret til medlemstilskud alene reguleres ud fra en demografisk 
fremskrivningsmodel. Der er bare det interessante faktum på Frederiksberg, at tilvæksten af børn og 
unge i foreningerne er stadigt stigende – faktisk er tilvæksten fløjtende ligeglad om der i de 
demografiske forudsætninger er en vigende del af de kommunale tilflyttere der er børn og unge. 

I Folkeoplysningsudvalget har vi bedt om, at der via forvaltningen indstilles til politikerne, at puljen 
for medlemstilskud forøges årligt, så den svarer til virkelighedens udvikling i tilslutningen fra børn og 
unge til foreningerne og ikke alene baseres på en demografisk usikker prognose. 

Samarbejdspartnere & Afledte formandseffekter 
Tak for samarbejdet til alle der har krydset vores vej gennem endnu et anderledes år – tak til både 
den rådhusansatte forvaltning, gartnerne på de grønne områder, servicelederne på de kommunale 
skoler, vores samarbejdspartnere på Sundhedscentret og mange, mange flere. 
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Tak til de mange øvrige samarbejder, som udgår fra FIU i årets løb. Håndværkere vi trækker på med 
kort varsel i hverdagen, ingeniører, arkitekter og andre fagfolk, der hjælper med kvalificering af nogle 
af vores projekter, specialister hos DIF eller DGI, Frederiksbergfonden og mange, mange andre. 

Tak til alle jer ansatte på idrætsanlæggene – I har evnet at tilpasse jer de turbulente tider vi har været 
igennem og I har hjulpet både hinanden, foreningerne og FIU på flotteste vis. 

Tak til KB for en hyggelig frokost, hvor vi fik talt med deres nye bestyrelsesformand og gamle direktør 
(ikke alderen, men ancienniteten, Henrik).  

Tak også til den nye netavis Falkoneren for at tage godt imod idrætten. 

Og så runder jeg lige dette afsnit af med en tak til et par af de afledte ”effekter” som formandsposten 
i FIU genererer – krydret med et par rent politiske betragtninger: 

 Endnu engang tak fordi jeg må være en del af bestyrelsen for Kursustrappen Frederiksberg og 
beskæftige mig med noget helt anden end idrætten, men også her med trænere (lærerne), 
ledelse og en bestyrelse, der i den grad er dygtige og dedikerede i alt hvad de laver. Jeg lærer 
fortsat af jer alle sammen – faglig læring, primært koncentreret omkring 
arbejdsmarkedslovens rammer og mekanismerne for udsatte unge i den kontekst. 
Menneskelig læring, fordi I hver især har stor empati og forståelse i jeres tilgang til skolens 
elever og de tilbud vi skal kunne give dem på Kursustrappen.  

Det har været endnu et udfordrende år – surprise – med fortsat pres på skolens økonomi og på ledelse, 
lærere og elever. Godt, at vi endnu har lidt penge på kistebunden, en stærk ledelse, loyale og dygtige 
lærere og elever og kursister der har tålmodighed og bakker op om skolen. Man skulle selvfølgelig 
fristes til at tro, at Frederiksberg Kommune bakkede entydigt op om en institution med speciale i tilbud 
til de socialt svageste og de mest udsatte generelt. Men nej, har tager I ganske fejl. Selv det 
mangeårige grundtilskud til skolen, oprindeligt baseret på en bevilling fra Folkeoplysningsudvalget, 
har man i evnet at fjerne, uden nogen form for hjemmel eller orientering. Nå, men den sidste sang er 
ikke sunget i den her opera endnu. 

Til gengæld dejligt, at bl.a. Københavns Kommune værdsætter den professionalitet og faglighed 
skolen leverer til de mange kursister.  

 Tak fordi jeg stadig må være en del af bestyrelsen for Ungdomsskolen på Frederiksberg, 
ovenikøbet som formand. Her er jeg gennem årene blevet indført i endnu en anderledes 
verden. Her leveres uddannelses- og oplevelsestilbud til både stærke og svage unge, i 
indbydende og inkluderende rammer som en selvfølgelighed, fra en top engageret ledelse og 
lærerstab. Ungdomsskolen er, i enhver kontekst, en ekstremt kreativt tænkende og ekstremt 
omstillingsparat institution, som mange andre kommunale enheder kunne lære meget af. 
Inspirerende, at være i de kreative rammer som Ungdomsskolen indtil for nyligt tilbød alle 
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kursister og stimulerende at opleve engagementet og entusiasmen på ”begge sider af 
skranken”.  

Ungdomsskolen tilbyder så meget mere end blot at agere som traditionel ungdomsskole. Folkeskolens 
elever nyder godt af den iderigdom som udspringer fra Ungdomsskolens ledelse og lærerstab og sidst 
er det Ungdomsskolen der i 2020 og 2021 har været ansvarlig for implementering og drift af de 
kommunale tilbud omkring testning af eleverne på kommunens skoler.  

Mit bedste bud er, at der er alt for få politikere der ved præcis hvilke opgaver Ungdomsskolen løfter 
og lige så lidt ved, hvilket fyrtårn i kommunen Ungdomsskolen reelt er. Gør jer venligst den ulejlighed 
at finde ud af det, tak! 

Ungdomsskolen er et kommunalt tilbud, som kommunens politikere burde være pavestolte af. Det kan 
derfor ikke undgå at undre, at de kommunale politikere valgte at flytte skolen fra dens daværende 
domicil i bygningerne hvor også Skolen på Nordens Plads holder til. Nu er Ungdomsskolen placeret i 
omgivelser, der klart svækker skolens sammenhængskraft, skolens mulighed for at vokse og som klart 
nedprioriterer skolens behov for rum og muligheder for alternative stimuli og tilbud til de unge, der 
har behov for en smule ekstra opmærksomhed, nu og da. Flytningen var en rigtig sløj og dårligt 
argumenteret beslutning.  
 

8.Post Scriptum 
Tak – også for tålmodigheden 
Så er vi ved at nærme os slutningen af dette års Formandsberetning. Igen en lightudgave, som 
konsekvens af den mindre aktivitet og perioderne med restriktioner og nedlukning i løbet af året.  

Ikke uligt andre år, er dette stadig en opportun lejlighed til at takke lidt mere, efter takke-
indledningen i det foregående afsnit. Jeg tænker selvfølgelig på alle jer der er både rundt om og 
centralt placeret i FIU.  

Ordene, meningen og ærligheden i min tak, adskiller sig ikke fra de tidligere år – det ville også være 
at snyde på vægtskålen, hvis jeg skulle tøjle eller omskrive de følelser der ligger hos mig, når jeg 
tænker på det kit der binder hele organisationen sammen: 

-Alle jer frivillige, der både er med til at drive forening, men også finder overskud til at være med i 
maskinrummet hos FIU. Jeg tror på, at I er med, fordi I ved, at det gør en forskel, når beslutninger og 
løsninger kommer fra idrætten selv og ikke fra en kommunal forvaltning, ganske langt væk fra 
foreningshverdagen. 
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(ikke alderen, men ancienniteten, Henrik).  

Tak også til den nye netavis Falkoneren for at tage godt imod idrætten. 

Og så runder jeg lige dette afsnit af med en tak til et par af de afledte ”effekter” som formandsposten 
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 Endnu engang tak fordi jeg må være en del af bestyrelsen for Kursustrappen Frederiksberg og 
beskæftige mig med noget helt anden end idrætten, men også her med trænere (lærerne), 
ledelse og en bestyrelse, der i den grad er dygtige og dedikerede i alt hvad de laver. Jeg lærer 
fortsat af jer alle sammen – faglig læring, primært koncentreret omkring 
arbejdsmarkedslovens rammer og mekanismerne for udsatte unge i den kontekst. 
Menneskelig læring, fordi I hver især har stor empati og forståelse i jeres tilgang til skolens 
elever og de tilbud vi skal kunne give dem på Kursustrappen.  

Det har været endnu et udfordrende år – surprise – med fortsat pres på skolens økonomi og på ledelse, 
lærere og elever. Godt, at vi endnu har lidt penge på kistebunden, en stærk ledelse, loyale og dygtige 
lærere og elever og kursister der har tålmodighed og bakker op om skolen. Man skulle selvfølgelig 
fristes til at tro, at Frederiksberg Kommune bakkede entydigt op om en institution med speciale i tilbud 
til de socialt svageste og de mest udsatte generelt. Men nej, har tager I ganske fejl. Selv det 
mangeårige grundtilskud til skolen, oprindeligt baseret på en bevilling fra Folkeoplysningsudvalget, 
har man i evnet at fjerne, uden nogen form for hjemmel eller orientering. Nå, men den sidste sang er 
ikke sunget i den her opera endnu. 

Til gengæld dejligt, at bl.a. Københavns Kommune værdsætter den professionalitet og faglighed 
skolen leverer til de mange kursister.  

 Tak fordi jeg stadig må være en del af bestyrelsen for Ungdomsskolen på Frederiksberg, 
ovenikøbet som formand. Her er jeg gennem årene blevet indført i endnu en anderledes 
verden. Her leveres uddannelses- og oplevelsestilbud til både stærke og svage unge, i 
indbydende og inkluderende rammer som en selvfølgelighed, fra en top engageret ledelse og 
lærerstab. Ungdomsskolen er, i enhver kontekst, en ekstremt kreativt tænkende og ekstremt 
omstillingsparat institution, som mange andre kommunale enheder kunne lære meget af. 
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kursister og stimulerende at opleve engagementet og entusiasmen på ”begge sider af 
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elever nyder godt af den iderigdom som udspringer fra Ungdomsskolens ledelse og lærerstab og sidst 
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kommunale tilbud omkring testning af eleverne på kommunens skoler.  

Mit bedste bud er, at der er alt for få politikere der ved præcis hvilke opgaver Ungdomsskolen løfter 
og lige så lidt ved, hvilket fyrtårn i kommunen Ungdomsskolen reelt er. Gør jer venligst den ulejlighed 
at finde ud af det, tak! 
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har behov for en smule ekstra opmærksomhed, nu og da. Flytningen var en rigtig sløj og dårligt 
argumenteret beslutning.  
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Ikke uligt andre år, er dette stadig en opportun lejlighed til at takke lidt mere, efter takke-
indledningen i det foregående afsnit. Jeg tænker selvfølgelig på alle jer der er både rundt om og 
centralt placeret i FIU.  
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at snyde på vægtskålen, hvis jeg skulle tøjle eller omskrive de følelser der ligger hos mig, når jeg 
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-Bestyrelsen i FIU. Vi er heldigvis dejligt forskellige og sammen bruger vi forskellighederne til at 
udstikke retningen mod de resultater vi løbende opnår. Vi får på alle måder det bedste ud af 
hinanden. 

-FIU’s personale på kontoret, ingen nævnt, ingen glemt. Uanset timeantal eller arbejdsopgaver, 
fungerer I som edderkoppen i midten af nettet. Jeg kender jer, arbejder sammen med jer i forskellige 
sammenhænge, ved hvilken indsats I yder (måske bedre end I tror), og ved, at I hver især er vigtige 
deltagere i FIU’s videreudvikling af ideer og efterfølgende opgaveløsning. 

 
De to modtagere af FIU’s Jubilæumslegat (Bjørnen) 2021, Karsten Leth, Frederiksberg Amatørdanser Forening og Lars 
Vincent, Sportskollektivet – fejret i forbindelse med FIU’s Repræsentantskabsmøde 2021. 

Tak også til det politiske landskab i kommunen. Vi møder jo hinanden i de mere formelle fora, fx når 
jeg triller forbi kommunalbestyrelsens møder for at lytte til idrætsrelaterede forslag, eller når vi som 
FIU holder officielle møder med udvalgsformanden, formanden for Folkeoplysningsudvalget eller 
med borgmesteren.  

Men vi mødes heldigvis også mere uformelt. Vi har erfarings- og meningsudvekslinger og partifarven 
betyder ikke så meget i sådanne anledninger. Det gør derimod jeres interesse og jeres seriøsitet, jer 
der faktisk mener noget om idrætten og dens betydning for det gode liv.  

Det er oftest den uformelle dialog der baner vejen for de gode, velargumenterede løsninger – det er 
sjældent jeg-alene-vide holdningen, der får succes.  

Tak til alle jer for jeres tid og engagement. Vi har rigtigt mange fælles interesser. 
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Vid og bid  
Apropos fælles interesser. Jeg prøver som altid at huske disse ord, når jeg ser på FIU og 
idrætslandskabet på Frederiksberg: ”Husk at frivillighed lever af lyst og dør af pligt”. Jeg har skrevet 
sætningen i mange år, men det bliver den ikke mindre rigtig af. Faktisk er ordene helt essentielle, hvis 
man ønsker at forstå, hvad det er der driver foreningsidrætten i vores land og gør den ganske unik. 

Sætningen burde derfor læres udenad af alle med en politisk tilgang der tilsiger, at idrætten pr. 
automatik er selvskrevet til at være det afgørende instrument i løsningen af landets sociale og 
kulturelle udfordringer.  

Idrætten vil rigtigt gerne samarbejde om mangt og meget, men altid i respekt for den frivillighed og 
idrætslige faglighed der driver foreningerne i hverdagen. 

FIU’s foreninger bliver hvert år flere, mange af dem er relativt store, de er alle veldrevne og ingen 
forening er bange for at bidrage med ideer og ønsker til udvikling af byens idrætsliv. På bagkant af et 
udfordrende år kan vi måske håbe på en smule normalitet i 2022. Hvis ikke, så er jeg dog sikker på, 
at vi er godt rustet til at tackle de eventuelle udfordringer der måtte dukke op i det nye år. 

Tredjesidst. Efter endnu et noget atypisk år, har FIU det fint, altid åben for dialog med foreningerne 
og omverdenen, med en knivskarp økonomistyring og med en veldefineret tilgang til alle de 
kommende bygge- og vedligeholdelsesprojekter, både de vedtagne og dem på tegnebrættet og 
ønskelisten. Også på den baggrund ser FIU frem til et fortsat godt og tillidsfuldt samarbejde med 
kommunens nyvalgte, såvel som erfarne politikere, samt med den kommunale forvaltning.  

Næstsidst. Tak til alle jer, i og omkring foreningerne og FIU – det er stadigvæk en udelt fornøjelse at 
arbejde som idrætsrepræsentant overfor kommunen i et miljø som FIU’s, fordi I alle inspirerer og 
dermed er med til at holde gang i ideudvikling og dialog. 

Allersidst. Tak for tålmodigheden, mens I læste. 

 

 

Frederiksberg, den 20. februar 2022 

Michael Christiansen 
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Apropos fælles interesser. Jeg prøver som altid at huske disse ord, når jeg ser på FIU og 
idrætslandskabet på Frederiksberg: ”Husk at frivillighed lever af lyst og dør af pligt”. Jeg har skrevet 
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Sætningen burde derfor læres udenad af alle med en politisk tilgang der tilsiger, at idrætten pr. 
automatik er selvskrevet til at være det afgørende instrument i løsningen af landets sociale og 
kulturelle udfordringer.  

Idrætten vil rigtigt gerne samarbejde om mangt og meget, men altid i respekt for den frivillighed og 
idrætslige faglighed der driver foreningerne i hverdagen. 

FIU’s foreninger bliver hvert år flere, mange af dem er relativt store, de er alle veldrevne og ingen 
forening er bange for at bidrage med ideer og ønsker til udvikling af byens idrætsliv. På bagkant af et 
udfordrende år kan vi måske håbe på en smule normalitet i 2022. Hvis ikke, så er jeg dog sikker på, 
at vi er godt rustet til at tackle de eventuelle udfordringer der måtte dukke op i det nye år. 

Tredjesidst. Efter endnu et noget atypisk år, har FIU det fint, altid åben for dialog med foreningerne 
og omverdenen, med en knivskarp økonomistyring og med en veldefineret tilgang til alle de 
kommende bygge- og vedligeholdelsesprojekter, både de vedtagne og dem på tegnebrættet og 
ønskelisten. Også på den baggrund ser FIU frem til et fortsat godt og tillidsfuldt samarbejde med 
kommunens nyvalgte, såvel som erfarne politikere, samt med den kommunale forvaltning.  

Næstsidst. Tak til alle jer, i og omkring foreningerne og FIU – det er stadigvæk en udelt fornøjelse at 
arbejde som idrætsrepræsentant overfor kommunen i et miljø som FIU’s, fordi I alle inspirerer og 
dermed er med til at holde gang i ideudvikling og dialog. 

Allersidst. Tak for tålmodigheden, mens I læste. 

 

 

Frederiksberg, den 20. februar 2022 

Michael Christiansen 
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9. Modtagere af FIU’s æresbevisninger 
    

FIU’s Jubilæumspris 
1973  Emil Sørensen FB, Frederiksberg Boldklub 
1974  Svend Meiner Jensen Boldklubben Dalgas 
1975  Anders Hansen FB 
1976 Erland Hansen Dalgas 
1977 Ib Jørgensen  Ydun Håndbold 
1979 Jørgen Aage Simonsen FIF, Frederiksberg Idræts Forening 
1980 Finn Pedersen FIF 
1981 Erik Tvernø  Ydun 
1982 Peter Jørgensen FKIF, Frederiksberg Kammeraternes Idrætsforening 
1983 Werner Rasmussen FKIF 
1984 Claus Madsen Ydun 
1985  Emil Sørensen FB 
1986 Søren Korbo  Gymnastikforeningen Hermes 
1987 Peter Lohse  TV 55 Volley 
1988 Rene Vincentsen FIF 
1989 Ole Hummelshøj KB, Kjøbenhavns Boldklub 
1990 Ernst Jensen  Falcon Basket 
1991            Per Myhrmann                TV 55 
1991             Bjarne R. Jensen            FIF 
1992             Erik Andersen               Frederiksberg Rugby Klub, FRK 
1993 Sten Olsen  Falcon  
1994 Bjarne Nielsen              Ydun 
1995 Tage Selchau KSG,  Købmandsskolens Gymnastikforening 
1996 Sven Hjort Jensen FIF  
1997 Jan Feilbo  FKIF 
1998 Dan Bendix  DBK, Drive Badminton Klub 
1998 Benny Jacobsen FB 
1999 Ralf Lindahl  FKK, Frederiksberg Karate Klub 
2000 Jørgen Mortensen FB 
2001 Birgitte Feilbo FKIF 
2001 Glaidis Olsen  FKIF                  
2002  Arno Olsen  FKIF 
2003 Keld Jørgensen KB 
2004  Preben Dreizig Schmidt FB 
2005 Helge Mortensen Ydun 
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2006 Bjarne Langkilde FIF 
2007 Jørgen Holmen KB 
2008 Mansoor Siddiqi FHI, Frederiksberg Handicap Idræt 
2009  Birgit Andersen FRK, Frederiksberg Rugby Klub 
2010 Anni Ahlfeldt IID,  Idræt i Dagtimerne 
2011 Carl Christian Lindgren FA2000, Frederiksberg Alliancen 2000 
2012 Viggo Brøndegaard ODK, Ollerup Delingsførere København 
2013 Lisbeth Hansen Frederiksberg Ju-Jutsu 
2014 Bodil Allesen-Holm VLI Volley, Veterinær & Landbohøjskolens IF  
2015 Jan Busk  FA2000 
2015 Sørgen Larsen FHBK, Frederiksberg Hospitals Badminton Klub 
2016 Jan Kristoffersen FBTK, Frederiksberg Bordtennis Klub 
2017 Henrik Tangø-Brandt Frederiksberg Bueskydning 
2018 Christian Vinter Falcon 
2019 Pia Poulsen  Frederiksberg Slots Fægteklub 
2019 Lone Porsbo  Frederiksberg Slots Fægteklub 
2020 Martin Hilker  Hermes Gymnastik 
2021 Karsten Leth  Frederiksberg Amatørdanser Forening 
2021 Lars Vincent Pedersen SportsKollektivet 
  

FIU’s Ærestegn 
1973 H.A. Petersen 
1973 Clara Munck 
1973 Svend Aage Henriksen FDF 
1973 Emil Sørensen FB 
1973 Alex Sørensen FB 
1973 Kjeld Hansen  FB 
1979 Jørgen Aage Simonsen FIF 
1980 Erik Tvernø  Ydun 
1980 Svend Meiner Jensen Dalgas 
1982 Eigil Andersen Ydun 
1983 Per B. Johansen Kommunalbestyrelsen 
1985 Finn Petersen FIF 
1987 Peter Jørgensen FKIF 
1987 Kent Hilmar           Dalgas 
1994 Arne Frits Jensen           Dalgas 
1995 Benny Jacobsen FB   
1996 Poul Als  FIF 
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2006 Bjarne Langkilde FIF 
2007 Jørgen Holmen KB 
2008 Mansoor Siddiqi FHI, Frederiksberg Handicap Idræt 
2009  Birgit Andersen FRK, Frederiksberg Rugby Klub 
2010 Anni Ahlfeldt IID,  Idræt i Dagtimerne 
2011 Carl Christian Lindgren FA2000, Frederiksberg Alliancen 2000 
2012 Viggo Brøndegaard ODK, Ollerup Delingsførere København 
2013 Lisbeth Hansen Frederiksberg Ju-Jutsu 
2014 Bodil Allesen-Holm VLI Volley, Veterinær & Landbohøjskolens IF  
2015 Jan Busk  FA2000 
2015 Sørgen Larsen FHBK, Frederiksberg Hospitals Badminton Klub 
2016 Jan Kristoffersen FBTK, Frederiksberg Bordtennis Klub 
2017 Henrik Tangø-Brandt Frederiksberg Bueskydning 
2018 Christian Vinter Falcon 
2019 Pia Poulsen  Frederiksberg Slots Fægteklub 
2019 Lone Porsbo  Frederiksberg Slots Fægteklub 
2020 Martin Hilker  Hermes Gymnastik 
2021 Karsten Leth  Frederiksberg Amatørdanser Forening 
2021 Lars Vincent Pedersen SportsKollektivet 
  

FIU’s Ærestegn 
1973 H.A. Petersen 
1973 Clara Munck 
1973 Svend Aage Henriksen FDF 
1973 Emil Sørensen FB 
1973 Alex Sørensen FB 
1973 Kjeld Hansen  FB 
1979 Jørgen Aage Simonsen FIF 
1980 Erik Tvernø  Ydun 
1980 Svend Meiner Jensen Dalgas 
1982 Eigil Andersen Ydun 
1983 Per B. Johansen Kommunalbestyrelsen 
1985 Finn Petersen FIF 
1987 Peter Jørgensen FKIF 
1987 Kent Hilmar           Dalgas 
1994 Arne Frits Jensen           Dalgas 
1995 Benny Jacobsen FB   
1996 Poul Als  FIF 
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1998 Preben Kristensen FIF            
1998 Arne Vangdrup Skt. Jørgen Volley 
2000 Michael Christiansen FKIF 
2001 Ole P. Olsen  Kommunalbestyrelsen                   
2004  Ole Hummelshøj KB 
2005 Mogens Olsen Frederiksberg Hallerne 
2007 Bjarne Nielsen Ydun 
2008 Lars Juul  FIF  
2009  Michael Andersen FKIF 
2010 Jørgen Andersen FB 
2012 Keld Jørgensen KB 
2013 Rene Vincentsen FIF  
2013 Dan Bendix  DBK 
2015 Erik Andersen FRK 
2015 Birgit Andersen FRK 
2017 Morten Jung  Kommunalbestyrelsen 
2018 Bodil Allesen-Holm VLI 
2019 Allan Nyhuus HSK  Hovedstadens Svømme Klub 
2020 Henrik Theil  FA2000 
 

FIU’s Æresmedlemmer 
1973  H.A. Petersen 
1981 Emil Sørensen 
1988 Jørgen Aage Simonsen 
1990 Per B. Johansen 
1998 Arne Vangdrup    
2002 Ole P. Olsen 
2009  Benny Jacobsen      
2016 Michael Christiansen      
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Medlemsopgørelse pr. 1. oktober 2021

Foreningens navn u/25 år o/25 år I alt 2021 I alt 2020 I alt 2019

1 Ashihara Karate Frederiksberg 114 55 169 130 130
2 BK Ydun Håndbold 488 141 629 553 462
3 Brug Bolden 18 18 5
4 CBS Sport 181 163 344 496 566
5 Drive Badmintonklub (DBK) 242 234 476 422 441
6 FA 2000 1.273 641 1.914 1.564 1.420
7 Falcon Basket 921 137 1.058 1.003 891
8 Familieidræt Frederiksberg 19 20 39 37 65
9 FC Frederiksberg 20 20 18 21

Frederiksberg Hospitals Badminton Klub (udmeldt) 0 39 39
10 FIF Atletik og Motion 265 312 577 577 505
11 FIF Håndbold 526 123 649 623 621
12 FIF Petanque 127 127 127 128
13 Frederiksberg Kammeraternes Idrætsforening 121 214 335 364 320
14 Frederiksberg Aikido Klub 25 38 63 54 32
15 Frederiksberg Amatørdanser Forening (FAF) 68 68 68 81
16 Frederiksberg Badminton Klub (FBK) 193 379 572 544 547
17 Frederiksberg Bane- og Landevejsklub (FBL) 12 100 112 90 101
18 Frederiksberg Beach Volley Klub (FBVK) 5 121 126 135 134
19 Frederiksberg Boldklub (FB) 1.413 607 2.020 1.741 1.737
20 Frederiksberg Bordtennis Klub (FBTK) 150 91 241 145 148
21 Frederiksberg Bueskydning 21 37 58 57 67
22 FRBDans 105 15 120 103
23 Frederiksberg esportsforening Falcons (FeF) 6 3 9 10 25
24 Frederiksberg Floorball Club 52 26 78 84 62
25 Frederiksberg Ju-Jutsu klub 93 59 152 206 171
26 Frederiksberg Karate Klub Viking 10 10 10 14
27 Frederiksberg Karateskole Shinkyokushin 10 13 23 48 26
28 Frederiksberg Rugby Klub (FRK) 104 118 222 205 174
29 Frederiksberg Seminariums Idrætsforening 94 100 194 82
30 Frederiksberg Senior Motion 154 154 154 133
31 Frederiksberg Skyttelaug 47 47 47 45
32 Frederiksberg Slots Fægteklub (FSF) 38 8 46 45 49
33 Frederiksberg Sport Stacking Klub (FSSK) 10 7 17 25 29
34 Frederiksberg Sportsskytter 44 44 44 26
35 Frederiksberg Volley 82 89 171 220 220
36 Gymnastikforeningen Hermes 531 15 546 545 561
37 Gymnastikforeningen ODK 698 273 971 1.056 876
38 Hovedstadens Svømmeklub (HSK) 1.404 298 1.702 1.727 1.556
39 Idræt i dagtimerne Frederiksberg 210 210 293 299
40 Idrætsforeningen T.I.       36 36 36 38
41 Jokokan Frederiksberg Karate Skole 10 12 22 34 33
42 Ki og Aikido Dojo 6 12 18 25 29
43 Kita Matsu Ryu 22 22 22 26
44 Kjøbenhavns Boldklub (KB) 2.312 1.977 4.289 4.415 4.156
45 KSG Idræt 24 132 156 147 191
46 København ITF Taekwon-Do Klub 40 23 63 78 79
47 Københavns Karateklub 177 112 289 290 308
48 København Kyudojo Seishinkan 5 25 30 39 42
49 Mujin-kai Shotokan karate-do 17 20 37 30 36
50 Pan Idræt Frederiksberg 17 260 277 249 472
51 Parasport Frederiksberg 72 56 128 154 167
52 SAGA 39 82 121 124 102
53 Skyttelauget Krudtuglen 133 133 133 156
54 Sportskollektivet 154 154 154 182
55 VLI 121 344 465 415 390
56 Akroyoga Frederiksberg 144 144
57 Bevæg dig 60+ 47 47
58 Dunses Disciple 47 47

I alt medlemmer i  2021 12.101 8.708 20.809 20.041 19.129

Årstal u. 25år o. 25 år I alt
2011 9.211 6.657 15.868
2012 9.542 6.774 16.316
2013 9.580 6.697 16.277
2014 9.579 6.480 16.059
2015 9.452 6.784 16.236
2016 10.190 7.144 17.334
2017 10.856 7.582 18.438
2018 11.467 8.061 19.528
2019 10.899 8.229 19.128
2020 11.535 8.506 20.041
2021 12.101 8.708 20.809



Antal medlemmer pr. idrætsgren 2021

Idrætsgren årstal Under 25 år  og I alt I alt I alt I alt I alt Ialt Ialt
25 år derover 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2021 337 368 705
2020 382 349 731 672 591 484 536 670

2021 597 987 1584
2020 510 1089 1.599 1.622 1.434 1.388 1275 1302

2021 937 200 1137
2020 884 251 1.135 1.063 1.058 1.013 891 643

2021 61 40 101
2020 56 28 84 62 47 49 52 53

2021 147 162 309
2020 100 156 256 238 233 226

2021 52 26 78
2020 63 21 84

2021 4.480 1.878 6358
2020 3929 1498 5.427 5.305 5.603 5.347 5353 4784

2021 1.287 589 1876
2020 1402 520 1.922 1.870 1.623 1.998 1491 1466

2021 1.047 330 1377
2020 985 367 1.352 1.285 1.206 1.071 1113 1147

2021 497 401 898
2020 535 431 966 919 871 894 822 710

2021 0 127 127
2020 0 127 127 128 132 134 133 144

2021 114 129 243
2020 131 110 241 209 213 222 208 170

2021 0 224 224
2020 5 219 224 234 223 207 163 163

2021 1.413 348 1761
2020 1.434 348 1.782 1.711 2.579 2.029 1841 1686

2021 645 1.553 2198
2020 781 1780 2.561 2.334 2.241 2.242 2083 2108

2021 123 181 304
2020 123 275 398 340 310 312 335 276

2021 364 1.165 1529
2020 215 937 1.152 1.137 1.164 905 1082 1244

Ialt 12.101 8.708 20.809 20.041 19.129 19.528 18.521 17378 16566

* Landevejscykling, Bordtennis, Beach Volley, Bueskydning, Floorball, Fægtning, Dodgeball, Senioridræt, Idræt på vandet og
Sportsstacking

Atletik

Badminton

Basketball

Cricket

Fodbold

Dans

Gymnastik

Floorball

Tennis

Volleyball

Øvrige idræt*

Håndbold

Kampsport

Petanque

Rugby

Skydning

Svømning



Medlemsopgørelse - foreninger pr. idrætsgren pr. 1. oktober 2021

Foreninger medlemmer medlemmer I alt I alt I alt
pr. idrætsgren under 25 år over 25 år 2021 2020 2019

Atletik
FIF Atletik og Motion             265 312 577 577 505
Parasport Frederiksberg 72 56 128 154 167
I alt             337 368 705 731 672
  
Badminton
CBS Sport 35 30 65 79 69
Drive Badminton Klub (DBK) 242 234 476 422 441
Frederiksberg Badminton Klub (FBK) 193 379 572 544 547
FHBK      (udmeldt)          0 39 38
FKIF              121 214 335 364 320
Pan Idræt Frederiksberg 2 44 46 37 105
VLI                 4 19 23 17 22
Idræt i dagtimerne Frederiksberg 0 67 67 97 80
I alt              597 987 1.584 1.599 1.622

Basketball
CBS Sport 14 10 24 91 128
Falcon Basket 921 137 1.058 1.003 891
VLI               2 53 55 41 44
I alt             937 200 1.137 1.135 1.063

Cricket
KB          61 40 101 84 62
I alt 61 40 101 84 62

Dans
FAF 0 68 68 68 81
Pan Idræt Frederiksberg 3 38 41 27 99
VLI 39 41 80 58 58
FRB Dans 105 15 120 103
I alt 147 162 309 256 238

Floorball
Frederiksberg Floorball Club 52 26 78 84
I alt 52 26 78 84

Fodbold
CBS Sport 108 95 203 130 175
FA 2000 1.273 641 1.914 1.564 1.420
FB 1.413 607 2.020 1.741 1.737
FC Frederiksberg 0 20 20 18 21
KB 1.606 389 1.995 1.836 1.809
VLI                33 126 159 138 143
Dunses Disciple 47 0 47
I alt             4.480 1.878 6.358 5.427 5.305



Medlemsopgørelse - foreninger pr. idrætsgren pr. 1. oktober 2021

Foreninger medlemmer medlemmer I alt I alt I alt
pr. idrætsgren under 25 år over 25 år 2021 2020 2019

Gymnastik
Gymnastikforeningen Hermes 531 15 546 545 561
Gymnastikforeningen ODK 698 273 971 1.056 876
Idræt i dagtimerne Frederiksberg 0 88 88 95 171
Idrætsforeningen T.I.               0 36 36 36 38
KSG Idræt            0 75 75 29 57
SAGA              39 82 121 124 102
Familieidræt Frederiksberg 19 20 39 37 65
I alt              1.287 589 1.876 1.922 1.870
 
Håndbold

CBS Sport 10 10 20 64 64
FIF Håndbold 526 123 649 623 621
KSG Idræt 17 37 54 68 98
VLI               6 19 25 44 40
BK Ydun             488 141 629 553 462
I alt             1.047 330 1.377 1.352 1.285
                                                                   
Kampsport

Ashihara Karate Frederiksberg 114 55 169 130 130
Frederiksberg Aikido Klub 25 38 63 54 32
Frederiksberg Ju-Jutsu Klub 93 59 152 206 171
Frederiksberg Karate Klub Viking 0 10 10 10 14
Frederiksberg Karateskole Shinkyokushin 10 13 23 48 26
Jokokan Frederiksberg Karateskole 10 12 22 34 26
Ki og Aikido Dojo 6 12 18 25 29
Kita Matsu Ryu 0 22 22 22 26
København ITF Taekwon-Do Klub 40 23 63 78 79
København Karateklub   177 112 289 290 308
København Kyudojo Seishinkan 5 25 30 39 42
Mujin-kai Shotokan karate-do 17 20 37 30 36
I alt              497 401 898 966 919

Petanque

FIF Petanque 0 127 127 127 128
I alt 0 127 127 127 128

Rugby

CBS Sport 10 11 21 36 35
Frederiksberg Rugby Klub 104 118 222 205 174
I alt 114 129 243 241 209



Medlemsopgørelse - foreninger pr. idrætsgren pr. 1. oktober 2021

Foreninger medlemmer medlemmer I alt I alt I alt
pr. idrætsgren under 25 år over 25 år 2021 2020 2019

Gymnastik
Gymnastikforeningen Hermes 531 15 546 545 561
Gymnastikforeningen ODK 698 273 971 1.056 876
Idræt i dagtimerne Frederiksberg 0 88 88 95 171
Idrætsforeningen T.I.               0 36 36 36 38
KSG Idræt            0 75 75 29 57
SAGA              39 82 121 124 102
Familieidræt Frederiksberg 19 20 39 37 65
I alt              1.287 589 1.876 1.922 1.870
 
Håndbold

CBS Sport 10 10 20 64 64
FIF Håndbold 526 123 649 623 621
KSG Idræt 17 37 54 68 98
VLI               6 19 25 44 40
BK Ydun             488 141 629 553 462
I alt             1.047 330 1.377 1.352 1.285
                                                                   
Kampsport

Ashihara Karate Frederiksberg 114 55 169 130 130
Frederiksberg Aikido Klub 25 38 63 54 32
Frederiksberg Ju-Jutsu Klub 93 59 152 206 171
Frederiksberg Karate Klub Viking 0 10 10 10 14
Frederiksberg Karateskole Shinkyokushin 10 13 23 48 26
Jokokan Frederiksberg Karateskole 10 12 22 34 26
Ki og Aikido Dojo 6 12 18 25 29
Kita Matsu Ryu 0 22 22 22 26
København ITF Taekwon-Do Klub 40 23 63 78 79
København Karateklub   177 112 289 290 308
København Kyudojo Seishinkan 5 25 30 39 42
Mujin-kai Shotokan karate-do 17 20 37 30 36
I alt              497 401 898 966 919

Petanque

FIF Petanque 0 127 127 127 128
I alt 0 127 127 127 128

Rugby

CBS Sport 10 11 21 36 35
Frederiksberg Rugby Klub 104 118 222 205 174
I alt 114 129 243 241 209

Medlemsopgørelse - foreninger pr. idrætsgren pr. 1. oktober 2021

Foreninger medlemmer medlemmer I alt I alt I alt
pr. idrætsgren under 25 år over 25 år 2021 2020 2019

Skydning

Frederiksberg Skyttelaug 0 47 47 47 45
Frederiksberg Sportsskytter 0 44 44 44 33
Skyttelauget Krudtuglen 0 133 133 133 156
I alt             0 224 224 224 234

Svømning

Hovedstadens Svømmeklub 1.404 298 1.702 1.727 1.556
KSG Idræt       7 20 27 25 37
Pan Idræt Frederiksberg 2 30 32 30 118
I alt             1.413 348 1.761 1.782 1.711
 
Tennis

CBS Sport 0 0 0 54 40
KB 645 1.548 2.193 2.495 2.285
Idræt i dagtimerne 0 5 5 12 9
I alt             645 1.553 2.198 2.561 2.334

Volleyball

CBS Sport 4 6 10 36 37
Frederiksberg Volley        82 89 171 220 220
KSG Idræt 0 0 0 25 0
VLI 37 86 123 117 83
I alt               123 181 304 398 340

Øvrige idrætsgrene
Brug Bolden 18 0 18 5
CBS Sport 0 1 1 6
Frederiksberg Beachvolleyklub 5 121 126 135
Frederiksberg Bane- og Landevejsklub 12 100 112 90
Frederiksberg Seminariums Idrætsforening 94 100 194 82
Frederiksberg Sport Stacking Klub 10 7 17 25
Frederiksberg Senior Motion 0 154 154 154
Frederiksberg Bordtennisklub 150 91 241 145
Frederiksberg e-sportsforening Falcons 6 3 9 10
Frederiksberg Slots Fægteklub 38 8 46 45
Frederiksberg Bueskydning 21 37 58 57
Idræt i dagtimerne Frederiksberg 0 50 50 89
Pan Idræt Frederiksberg 10 148 158 155
Sportskollektivet 0 154 154 154
Bevæg dig 60+ 0 47 47
Akroyoga Frederiksberg 0 144 144

I alt               364 1.165 1.529 1.152 1.137

Idrætsudøvere
I alt 12.101 8.708 20.809 20.041 19.129



Repræsentantskabet

Bestyrelsen

Idrætsudvalget (IU)

Fagidrætsudvalg (FAU)

FIU’s Direktør

FIU Administration (5 
fastansatte)

Halinspektør 
Frederiksberghallerne

Halinspektør Frb. Idrætspark, 
Damsøbadet, Nandrupsvej

Halinspektør Mariendalshallen, 
Kedelhallen, Bülowsvejhallen, 

Hermeshallen

Økonomiudvalget (ØU)

Kedelhallen

Brugergruppen

Repræsentant fra FIU bestyrelse

Repræsentant VLI Volley

Repræsentant Frb. Bueskydning

Repræsentant Frb. Skyttelaug

Repræsentant Frederiksberg 
Amatørdanseforening

Repræsentant  Frb. Sportsskytter

Repræsentant  Skyttelauget 
Krudtuglen

Repræsentant Karateklubben  Mujin
Kai

Repræsentant Frb. Volley

Repræsentant  Ki og Aikido Dojo KBH

Ledelse / Personale

Eksempel på idrætsanlæggenes 
organisation:

Skematisk oversigt over 
FIU’s elementer:

FIU Organisationsdiagram



Beskrivelse af FIU's rådgivende og besluttende organer

Repræsentantskabet
Alle FIU's foreninger med 1 stemme hver
Medlemmerne af BE, IU og ØU
Formændene for fagidrætsudvalgene
Formændene for brugergrupperne
2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
Æresmedlemmer fra FIU (uden stemmeret)

Bestyrelsen (BE)
Formanden vælges direkte på rep.mødet
Øvrige medlemmer vælges på rep.mødet
I bestyrelsen sidder formanden for IU og for ØU
FIU's direktør er sekretær for udvalget

Økonomiudvalget (ØU)
Formanden vælges direkte på rep.mødet
Øvrige medlemmer vælges på rep.mødet
Bogholderen fra FIU's adm. deltager i møderne

Idrætsudvalget (IU)
Formanden vælges direkte på rep.mødet
Øvrige medlemmer vælges på rep.mødet
Idrætskonsulenten fra FIU's adm. deltager i møderne

Fagidrætsudvalg (FAU)
Når flere foreninger udbyder samme idrætsgren, skal 
der etableres et FAU
Hver forening med idrætsgrenen, sidder med i udvalget
Fagidrætsudvalget konstituerer sig selv, hver andet år

Direktøren
Ansættes af BE, og er overordnet ansvarlig for
idrætsanlæg samt administrativt personale i FIU

Administrationen
Der er fastansat en bogholder, to idrætskonsulenter
samt en kommunikations- & adm. medarbejder i FIU's administration

Halinspektørerne (HI)
Ansættes af Direktøren samt et eller to medlemmer af BE
Halinspektøren refererer til direktøren
HI er personaleansvarlig samt driftsansvarlig på sit anlæg

Brugergrupperne (BRG)
På hvert idrætsanlæg nedsættes en brugergruppe, med én 
repræsentant for hver hjemmehørende klub på anlægget
Klubberne vælger i fællesskab en formand for BRG, der
desuden tæller HI samt en repræsentant for BE




