
 

 
 

Idrætsudvalgsmøde 

Tid og sted: 29 og 30. marts 2022 kl. 17.00 – 20:00  

Mødested: FIU administration, Jens Jessensvej 18, Frederiksberg  

Deltagere: Nicolai Sichlau (formand), Søren Steensen, Maria Brink Madsen, Lasse Brandt, Sanne 

Flex , Thomas Sahl Kellberg (FIU) og Teis Nielsen (FIU).  

Afbud: 

Dagsorden 

Punkt Bilag Sagstype 

1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af de fremmødte  

Godkendt.  

 Beslutning 

2.  Orientering og status fra FIU idrætskonsulenterne  

Et ønske fra FIU om at 1-2 IU-medlemmer vil gå mere i dybden med 

halfordelingen. Dette snakkes mere om hen i mod næste gang vi skal 

foretage fordeling 

 Orientering  

3. Fordelingsnøgler og nøgletal  

Gennemgang af fordelingstal 

Hertil bemærkning om at volley og basketball nøglen skal laves om grundet 

ændringer af årgange. 

1 Beslutning 

4. Halfordeling 

Gennemgang af halfordeling og evt. konflikter  

Økonomiudvalget havde på baggrund af tidligere indstillinger fra 

idrætsudvalget, spurgt til hvilke udlejningstimer i hal b i Mariendalshallen 

idrætsudvalget ville ønske blev lavet om til foreningstimer. På baggrund af 

dette lavet idrætsudvalget en indstilling til økonomiudvalget, hvor det største 

ønske var at al udlejning blev fjernet, og 2. prioritet var at al udlejning i 

børne og unge tid blev konveneret til foreningstid 

 

2 Beslutning 

5. Styrketræningsrum  

Tre falkehallen, styrke- og spinningslokale, Frederiksbergs IP 

styrkelokale,   

 

3 Beslutning  



 

 
 

 

Fordeling af spinning og styrkelokalet på Tre Falke skolen blev foretaget. 

Fra halinspektøren Theis Unold fra Frederiksberg Idrætspark var der 

kommer en indstilling til at se processen for fordelingen af 

styrketræningslokalet i Frederiksberg Idrætspark. Idrætsudvalget vedtog at 

overtage fordelingen, men at brugergruppens foreninger fik første prioritet. 

 

6. Placering af IU-medlemmer til fagidrætsudvalg 

Idrætsudvalgets medlemmer blev fordelt i fagidrætsudvalgene. 

Hjemmesiden er opdaterede med fagudvalgenes IU-medlemmer under 

kontakt > fagidrætsudvalg. Link:  FIU Frederiksberg (fiu-frederiksberg.dk) 

  

7. Ønsker fra foreninger 

Der var kommet ekstra ønsker fra foreninger vedr. udvidet åbningstid og 

andre sær-ønsker. Dem vedr. halfordelingen var blevet taget under punkt 4. 

Udvidet åbning om lørdagen i bullen til kampe/træning. 

Frederiksberg Floorball Club var kommet med en anmodning om at kunne 

afvikle ligakampe og træning på Frederiksberg. Dette blev diskuteret og 

enkle ting skulle klarlægges yderligere før der kunne tages en endelig 

beslutning 

 

  

8. Bordet rundt til generel orientering  

Klart ønske fra idrætsudvalget om at gøre foreningerne mere 

opmærksomme på at ifølge folkeoplysningsloven har børn og unge ret til 

tiden før kl. 19 frem for voksne.  

 Orientering 

9. Eventuelt 

Bookingportalen – Der var ønsker om at optimere denne, så 

brugeroplevelsen blev bedre. FIU idrætskonsulent ville tage nedenstående 

ønsker og andre der tidligere er kommet, med på næste møde med 

bookingportalen (Winkas) 

- Ønske fra Frederiksberg Idrætsparks foreninger om at man kan 

booke flere faciliteter på en gang 

- En app-løsning, så det er let at slette tider man ikke bruger.  

- Aflysningsliste, så man kan se alle ens kommende aflysninger 

 Orientering 

https://fiu-frederiksberg.dk/

