
   

 

 
 

Referat – repræsentantskabsmøde 2022 
 
 
Tilstede: 
 
 

Bestyrelse Gorm Andersen 

Bestyrelse Jens Laulund 

Bestyrelse Lars Sørensen 

Bestyrelse Michael Andersen 

Bestyrelse Michael Christiansen 

Bestyrelse Nicolai Sichlau 

Bevæg dig 60 plus Birgitte Franck 

BK Ydun Simon Rasmussen 

BK Ydun Søren Skriver 

Brugergruppeformænd Jørgen Bunder 

CBS Sport Malthe Barrett 

Dirigent  Henrik Ravnhild 

FA 2000 Tommy Burmeister 

FB Frederiksberg Boldklub Henrik Amdi Madsen 

FIF Atletik og motion Bjarne Eiberg Jørgensen 

FIF Atletik og motion Ralph Johannesen 

FIF Petanque Else Green 

FIF Petanque Lars Juul 

FIU Anette Larsen 

FIU Ann-Louise Nielsen 

FIU Hanne Andersen 

FIU Jan Schlüter 

FIU Karina Bak Jensen 

FIU Rikke Hallengren 

FIU Søren Burchall 

FIU Teis Nielsen 

FIU Theis From Due Unold 

FIU Thomas Kellberg 

FIU Tine Damm 

FKIF Johnny Miltoft 

Formænd for fodboldudvalg Jørgen Andersen 

Formænd for gymnastikudvalg Viggo Brøndegaard 

Frb. Bueskydning Henrik Tangø-Brandt 

Frb. Bueskydning William Sand 
Frederiksberg Amatørdanser 
Forening FAF Karsten Leth 



   

 

Frederiksberg Amatørdanser 
Forening FAF Torben Hemager 

Frederiksberg bordtennis Ivan Blom 

Frederiksberg bordtennis Jan Kristofferse 

Frederiksberg Ju-Jutsu Klub Chamara Bulathsinhala  

Frederiksberg Karate Klub Ralf Lindahl  

Frederiksberg Kommune Bodil Foss 

Frederiksberg Kommune Jesper Kamstrup 

Frederiksberg Kommune Jørgen Glenthøj 

Frederiksberg Kommune Thomas Kammer Petersen 

Frederiksberg Kommune Vibeke Foltmann 

Frederiksberg Seniormotion Birthe Nilsson 

Frederiksberg Seniormotion Susanne Hansen 

Frederiksberg Sport Stacking Klub Henrik Engell-Hedager 

Frederiksberg Sport Stacking Klub Martin Weber Groule  

Gymnastikforeningen Hermes Mette Fabild  

HSK Allan Nyhus 

Idræt i Dagtimerne Henrik Schledermann 

Idræt i Dagtimerne Herdis Ejstrup 

Idrætsudvalg Søren Steensen 

ITI Jens Nielsen 

ITI Søren Sørensen 

KBH Karate Klub Jens Wandel 

Kommunale repræsentanter Helle Sjelle 

KSG Idræt Bente Biering Sørensen 

Mujin-kai Shotkan karate-do Kenneth Bo Jørgensen 

ODK Maria Brink Madsen 

ODK Morten Størup 

PAN Idræt Christian Bigom 

PAN Idræt Søren Are Jensen 

Parasport Frederiksberg Mansoor Siddiqi 

Revisor Peter Jensen 

SAGA Arne Windtberg 

SAGA Poul Henrik Glasius 

SportsKollektivet Lars Vincent Pedersen 

VLI Jens Laigaard 

Æres, nåle mv. Arne Vangdrup 

Æres, nåle mv. Benny Jacobsen 

Æres, nåle mv. Bjarne Nielsen 

Æres, nåle mv. Claus B. Madsen 

Æres, nåle mv. Henrik Theil 

Æres, nåle mv. Poul Als 



   

 

Økonomiudvalg Frank Meldgaard Pedersen  

Økonomiudvalg Torben Lorentzen 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Henrik Ravnild som dirigent. Henrik Ravnild blev herefter enstemmigt valgt 
med akklamation. Dirigenten konstaterede af mødet var lovligt indvarslet og samtidig 
beslutningsdygtigt med de fremmødte stemmeberettigede. Dog var dirigenten opmærksom på, at 
det forslag til lovændringer ville kræve flere til stede end der var. Derom senere. 

 

En fejl i punkt 9. Der er kun et bestyrelsesmedlem på valg og ikke to. 

2. FIU’s formand aflægger beretning for virksomheden i det forløbende år. 

Inden formanden gik i gang med sin mundtlige beretning, uddelte han først Nålen til en særlig 
person og derefter Bjørnen - FIUs Jubilæumslegat til to særlige personer, der har gjort en enorm 
forskel for foreningsidrætten på Frederiksberg: 

 
Ærestegn (Nålen) tildelt på FIU’s repr.møde den 24. marts 2022. 
 
Formand, sekretær, træner og leder 
60 år klubbens og idrættens tjeneste  
Udvalgsposter i FIU under tre formænd – det viser vel holdbarheden 
 
Claus Baunsgaard Madsen 
 
I 1976 bliver han sekretær i Ydun, og i 1978 valgt som formand og er formand i fire perioder. 
I 1980 bliver Claus en del af FIU´s bestyrelse og sidder i to perioder. 
Fra 1988 og til 2005 er der forskellige snitflader til FIU, udover klubarbejdet. 
2006-2017 medlem af ØU og lige nu er du intern revisor i FIU. 
1976-2003, altså 27 år, bestrider Claus en række poster i Ydun udover opgaverne i FIU. Som 
nævnt er du i Ydun klubformand, formand for sponsorudvalget, i bladudvalget, ungdomstræner og 
holdleder. 
Claus har også bestridt forskellige poster i Københavns Håndbold, der nu om dage hedder Dansk 
Håndbold Forbund Øst. Sølvnål!! 
Tillykke med en velfortjent Nål, Claus 
 
Æresmedlem af FIU, udnævnt til repræsentantskabsmøde den 24. marts 2022 
 
Langt tilbage ligger starten på alt det her. Langt. 
Lang æra som idrætsudøver.   Meget lang.     
Lang bestyrelseserfaring.    Meget lang. 
Lang formandsæra.     Meget lang.  
Lang tid på anlægget her.   Lang. Tæt på 50 år. De fyrre som leder. 
 
Michael Andersen, FKIF 
 
Lang holdbarhed i FIU.    Fodboldudvalg, idrætsudvalg og bestyrelse.  



   

 

Lang holdbarhed i sin nuværende forening. Lang tid som formand. Langt over 20 år. 
Lang tålmodighed i diskussioner.   Lang. Og han er ikke færdig endnu. 
Lang periode uden en Bjørn. Lang.  Citat direkte fra konens mund. 
Lange perioder på ski.     Lang(e) underbukser. Lang afterski. 
Lang lige venstre.     Boksede i sin ungdom. 
Lang(som) starter.     Morgen-wise. 
Lang(som) som idrætsudøver.   Stor fighter er vel den korrekte beskrivelse. 
Langt bekendtskab.    40 år. Præcis. 
Lang klapsalve !!     Tak. 
 
Æresmedlem af FIU, udnævnt til repræsentantskabsmøde den 24. marts 2022 
 
Mangeårig og markant leder.  
Svært at påpege styrken i en enkelt idrætsgren. 
Tillidsskabende og inddragende i sin idrætslige tilgang. 
Bestyrelsesmedlem i rundt 30 år. 
Altid bedst uden manuskript – nu burde jeg så…… 
Om lidt står han her, ganske som det er sket i et par andre fortilfælde. 
 
Jørgen Glenthøj, tidl. Borgmester 2009-2019 
 
Du har gennem dine 30 år i kommunalbestyrelsen været viceborgmester i 7 år og du har været 
formand for både Skoleudvalget, Sundhedsudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget. Herudover 
har du siddet i præcis 67 forskellige udvalg, komiteer og bestyrelser over årene, samtidig med at 
du har sunget i mandskor siden midt i firserne (til stor glæde for alle, specielt konerne til sangerne). 
Det lyder som om du aldrig har været hjemme, men det har du faktisk, siger din kone – blandt 
andet også, fordi I sammen flittigt har benyttet jeres sommerhus til afkobling.   
Du har altid været idrættens mand, på din helt egen måde – du har altid sørget for at lytte til og 
inddrage FIU og du har altid anerkendt idrættens betydning for den enkelte borger og for byen. 
Du har haft en unik evne til kende din kommune indgående. Det gælder både dit eget hus, men 
også det pulserende handels-, kultur- og foreningsliv. 
Vi har i idrætten altid følt os godt behandlet og du har, som en de få jeg har arbejdet sammen med, 
haft en 100% troværdighed i din kommunikation og dine løfter til idrætten. Blot ordene ”det ser vi 
på” var for mig nok til at vide, at den udfordring vi havde haft oppe og vende, ville blive løst til 
begge parters tilfredshed. 
Man kan vel også blot kigge på mængden af idrætsrelaterede investeringer og løsninger i din 
embedsperiode for at godkende din interesse for idrætten og dens vilkår.  
Ikke mindst faciliteter som Flintholm Svøm/Gym, forvaltning og renoveringsplan for Hermeshallen, 
investering i nye kunstgræsbaner, renovering af gamle, garantistillelse ved udbygning af 
Frederiksberghallerne, lys på skolekunstgræsbanerne, nyt halgulv og ny depotbygning til 
Bülowsvejhallen, nyt FB-klubhus på Ingeborggården samt renovering af Damsøbadet, for blot at 
nævne nogle af de mere markante investeringer. 
Når vi udnævner dig til æresmedlem er det både gennemtænkt og velment – vi har i idrætten 
været godt hjulpet med dig som førstemand i kommunen over den 10-årige periode du var 
borgmester, både i dialog og konsekvens. 

 
Mundtlig beretning for året 2021 – beretningen er aflagt til rep. møde den 24. marts 2022 
Velkommen til alle jer der har haft lyst til at kigge forbi i dag – foreningsrepræsentanter, politikere, 
den kommunale forvaltning og en håndfuld specielt inviterede gæster, herunder vores 
æresmedlemmer, brugergruppeformænd og formænd for de idrætsfaglige udvalg. 
Velkommen specielt til Helle Sjelle og Gunvor Wibroe, som efter kommunalvalget i november blev 



   

 

udpeget som kommunalbestyrelsens repræsentanter i FIU’s repræsentantskab – det kunne ikke 
blive meget bedre, målt på erfaring og engagement indenfor vores område, altså Idræt & Fritid. 
Og velkommen til FIU’s to nye idrætskonsulenter, Thomas og Tine – en barselsstilling og en 
fuldtidsstilling udfyldes af disse unge, fremadstormende mennesker, som alle I ude i foreningerne 
nok skal få stor glæde af. Prøv dem endelig af. 
Velkommen eller tak for indsatsen lyder med jævne mellemrum i vores lille mikrounivers. Men vi 
siger også farvel på permanent basis, når en idrætsleder ikke er blandt os længere. Sidst på året 
mistede vi Jan Busk, medstifter og mangeårig formand i FA2000 og en særdeles iderig og markant 
profil i den Frederiksbergske idræt, over de seneste 30 år. Jan ville stærkt have modsat sig, at vi 
her i kredsen skulle holde 1 minuts stilhed for hans skyld – til gengæld ville han være svært tilfreds 
med at blive omtalt som en markant personlighed, ved jeg. Det er hermed gjort. 
Generelt virker det til, at FIU og alle foreningerne under paraplyen er i fin form.  
Apropos fin form….  
Coronaens spøgelse svævede også rundt i 2021, heldigvis en smule mindre hidsigt end da 
pandemien startede i 2020. Ikke desto mindre, et irriterende genfærd, som vi ganske ofte i løbet af 
året blev konfronteret med – jeg har skrevet lidt i min beretning om det. 
Som en konsekvens af pandemien frygtede mange foreninger for deres medlemsantal – det havde 
de i store træk ikke behøvet, for medlemmerne har været loyale og har holdt ved. Til gengæld kan 
vi her bagkant konstatere, at en del af de frivillige (ledere, trænere og hjælpende hænder) er faldet 
fra under de forskellige perioder med nedlukning og restriktioner – og de er i mange foreninger ikke 
vendt tilbage. 
Det sætter FIU nu massivt fokus på og iværksætter et hvervningsinitiativ, finansieret dels af midler 
fra Folkeoplysningspuljen, dels egne midler. I kommer som foreninger til at blive inddraget og til at 
høre meget mere om initiativet. 
Når vi i øvrigt spørger foreningerne ind til andre konsekvenser fra de sidste par års nedlukninger 
og restriktioner, fx økonomiske konsekvenser, er det heller ikke her, at der opleves et markant 
behov for hjælp. Faktisk melder de fleste foreninger ind med et: ”Vores økonomi er relativt 
uberørt”. 
Og apropos økonomi…. 
FIU har i 2021 også haft en stabil økonomi, ikke mindst i lyset af, at vores driftsaftale med 
kommunen blev opfyldt økonomisk af kommunen, mens FIU, på sin side, naturligvis havde en del 
færre udgifter, da vores haller mv. ganske enkelt blev brugt mindre, lex Coronapandemiens 
følgevirkninger.  
Tak for det til kommunen – til gengæld er det rart at kunne bruge årets overskud til dels at 
genskabe den sidste del af FIU’s egenkapital, som blev ganske markant udhulet da vi lagde nyt tag 
på hal 3. Men også til en fuldstændig udskiftning af bræddeunderlaget på terrassen i 
Frederiksberghallerne – måske en for dårlig kvalitet brædder oprindeligt, men ikke en udgift vi 
havde kalkuleret med allerede nu, i vores langtidsplanlægning af bygningsvedligehold, må vi ærligt 
erkende. 
Og apropos håbløse projekter…. 
Frederiksberg Svømmehal. Jeg vil blot knytte nogle få kommentarer, alene af den grund, at 
lukningen jo presser foreningernes svømmetider i Flintholm Svømmehal, ovenikøbet på toppen af 
den gennemførte renovering og dermed lukning af Damsøbadet i 20/21.  
Nu er FIU jo på ingen eksperter i renovering af ældre svømmehaller – til gengæld har vi en meget 
bred berøringsflade med virkelighedens barske realiteter, når vi taler renovering af våde haller. Vi 
sagde på et meget tidligt tidspunkt, at hverken tidsplan eller økonomi var realistisk, ud fra de 
præmisser som projekt-materialet lagde til grund for den praktiske udførsel af opgaven. Vi sagde 
det igen, da de første problemer omkring renoveringen opstod. Ingen svømmehaller, der i alder, 
opbygning og kompleksitet ligner Frederiksberg Svømmehal blot tilnærmelsesvis, har kostet så lidt 
og været renoveret så hurtigt som forudsætningerne her tilsagde.  Men der er sikkert nogle dygtige 
og dyre eksterne rådgivere, der har fortalt noget andet. Endnu engang, fristes man til at sige. 



   

 

Sagen her viser med al tydelighed, at man inden beslutningerne træffes kunne bruge en sparring, 
formel eller uformel, med det fællesskab idrætten udgør og som rent faktisk rummer en hel del 
specifik viden om brugen af idrættens rum, både når vi taler nybyggeri og renovering. 
Apropos fællesskab….  
Bredden i FIU’s involvering i idrætslige projekter illustreres fint i et projekt som: ”Fokus på 
fællesskab”, som jeg har skrevet om i min beretning. 
Fællesskabsprojektet var et pilotprojekt, hvor vi med 3 foreninger (KB, FKIF og Falcon) udviklede 
og afprøvede forskellige tiltag, som kunne fremme fællesskabet blandt foreningernes unge 
medlemmer. For alle 3 foreninger fik vi lavet en lille trivselsundersøgelse blandt deres unge 
medlemmer. Denne måde at få de unge i tale og dermed få fakta på bordet for foreningernes 
ledelse, var meget lærerig, og noget vi gerne gentager fremover. 
Vi havde i øvrigt, til både gennemførelse af projektet og som videns-partner, koblet Ventilen (en 
landsdækkende paraply for alle tilbud til ensomme børn og unge) på projektet.  
Vi har med pilotprojektet høstet mange gode erfaringer, som vi meget gerne lader gå videre til alle 
andre af vores foreninger, som vil arbejde med deres interne fællesskab blandt foreningens unge 
medlemmer. Løsninger er selvfølgelig individuelle og noget foreninger selv skal arbejde sig frem til 
– men vi hjælper gerne med inspiration og hjælp til processen. 
Projektet var finansieret af midler fra socialministeriet igennem DIF, og var nok noget dyrere, end 
når foreningerne solo arbejder med sådanne problemstillinger. Men i FIU oplevede vi heldigvis, at 
grundigheden og fagligheden i dette pilotprojekt stod fint mål med udgiftsniveauet. 
Apropos fællesskab, også som afslutning på denne mundtlige beretning: 
Fællesskabet er en af idrættens drivkræfter – det at kunne løfte i samlet og opnå resultater man 
ikke kan forvente at opnå alene. Én forening alene har ikke noget stærkt mandat, men sammen 
har vi et mandat vi rent faktisk kan bruge til at flytte både holdninger og investeringer i idrætten.  
Og alt hvad vi prioriterer sammen, skal dels ses i længerevarende perspektiv, dels ses i et 
perspektiv, hvor idrætten vinder markant på investeringen, men samtidig opgraderer andre 
brugeres mulighed for at få del i investeringen, på tidspunkter af døgnet, hvor idrætten ikke kan 
udnytte investeringen optimalt. 2+2 = 5, hedder ligningen, set med kommunale økonomiske briller. 
Vi fortsætter målrettet i FIU med at sætte idrætten, dens brugere og deres behov på den politiske 
dagsorden – vi kender endnu ikke den politiske lydhørhed i den nye kommunale regering, men det 
tegner umiddelbart fornuftigt. 
Vi har mange projekter i vores prioriterings-pipeline og vi har naturligvis også fokus på den 
kommende udnyttelse af Hospitalsgrunden. Vi kommunikerer med både politikere og 
embedsmænd på fællesskabets vegne, vi argumenterer på fællesskabets vegne og vi ønsker 
løsninger der altid tilgodeser idrættens fællesskaber. Derfor er FIU en stærk samarbejdspartner og 
et stærkt brand som interesseorganisation. Lad os blive ved med at være det og til stadighed stå 
sammen om at udfordre den kommunale virkelighed omkring behovet for et bredt varieret og 
ordentligt faciliteter idrætsliv. 

 

Kommentarer til beretningen 

Allan fra HSK  

- Da jeg var ung underviste jeg teenager der ikke kunne finde ud af svømme. Dette var 
pigerne flove over. Der var en del af det sociale fællesskab de ikke kunne være med i. Der 
mangler ca. 818 svømmemedlemmer i forhold til da alle svømmehallerne var i funktion. Til 
alle der arbejder med Frederiksberg Svømmehal, brug nu de erfarende kræfter der på 
Frederiksberg. Vi har bygget en flot svømmehal i form af Flintholmsvømmehal og 
istandsætte damsøbadet. 

 



   

 

Formanden/dirigenten overlod herefter den skriftlige og mundtlige beretning til 
repræsentantskabets behandling. Derpå blev beretningerne enstemmigt godkendt.  

 

3. Forelæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber for FIU og FIU’s café. 
Formand for FIUs økonomiudvalg Torben Lorentzen orienterede om nye tiltag/forbedringer i haller 
og på anlæg.  
Året 2021 lignende meget 2020. 
Der har været foretaget en række renoveringsopgaver i løbet af året, hvor der er blevet brugt 
penge på større renoveringsprocesser, som er indstillet ud fra brugergruppernes ønsker & 
facilitetsønskelisten  

Regnskaberne, blev herefter enstemmigt godkendt 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

 

Kontingent/medlemskab af FIU forbliver uændret 1.500 kr. årligt. 

 

5. Indkomne forslag. 

Forslag fra FIU’s bestyrelse om ændring af FIU’s love 
Dirigenten gennemgik forslaget til lovændringer. Dirigenten læste bestyrelsen motivation op. Der 
var ingen spørgsmål fra de fremmødte.  
Forslagene blev sat til mundtlig afstemning. Forslagene blev enstemmigt vedtaget.  

De der ikke var nok fremmødte til at vedtage forslaget allerede på dette møde, blev det varslet, at 
der vil blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2022, hvor forslaget kan 
godkendes med kvalificeret flertal uanset antallet af fremmødte. 
 
6. Valg af formand for FIU, jf. §14.1 

Michael Christiansen – er villig til genvalg og blev genvalgt 

 

7. Valg af formand for økonomiudvalget, jf. §17.1 

Torben Lorentzen - er villig til genvalg og blev genvalgt 

 

8. Valg af formand for idrætsudvalget, jf. §18.1 

Intet valg at foretage, da denne post kun vælges i ulige år. 

 

9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant, jf. §14.1 og 14.2 

Jens Laulund – er villig til genvalg og blev genvalgt. 
Suppleanten Gorm Andersen – er villig til genvalg og blev genvalgt. 
 
 



   

 

10. Valg af et medlem til økonomiudvalget, jf. §17.1 

Brian Christensen – er villig til genvalg og blev genvalgt 

 
11. Valg af to medlemmer til idrætsudvalget, jf. §18.1 

Jim Vad Sørensen – er ikke villige til genvalg. Marie Brink Madsen vil gerne stille op og blev valgt.  

 Lasse Brandt – er villige til genvalg og blev genvalgt. 

 
12. Valg af to revisorer samt suppleant herfor, samt godkendelse af indstilling fra 

besty- relsen om valg af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. 21.2 og 
21.3 

Jørgen Andersen og Claus Baunsgaard Madsen – begge er villig til genvalg og blev 

genvalgt. 

Suppleant Lars Juul – villig til genvalg og blev genvalgt. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Bille og Buch-Andersen (registrerede reviso- 
rer) og blev genvalgt. 

 
13. Eventuelt. 

Spørgsmål til om budgettet til energi ikke skulle sættes op. Fra Henrik teil. Til dette blev svaret at 
prisen først stiger til 2023, og dette tager man ikke på forhånd. 
 
Mødet lukket 19:45 


