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Intro 

FIU har tradition for, at med nogle års mellem at foretage en foreningsundersøgelse blandt alle 

FIU’s idrætsforeninger. Dette gøres med formålet at finde ud af hvor foreninger står, hvad deres 

udfordringer er og deres holdning til FIU. Den viden bruger vi til at finde ud af hvad FIU kan gøre 

for at understøtte foreninger der, hvor der er mest brug for det. 

I det tilhørende bilag, kan man se grafer over alle spørgsmål. I den efterfølgende tekst her, vil der 

være fokus på de mest væsentlige data. Flere steder vil der stå en parentes med et tal i, fx ”(s. 5)”. 

Dette betyder, at man kan se de omtalte tal i grafen på s. 5 i bilaget. 

På alle grafer sammenlignes der med dataene fra 2020, hvor der dengang var 36 besvarelser. 

Flere grafer har på den lodrette akse en skala fra 1-5. Der er 3 hverken eller, 5 er meget 

enig/positiv udvikling/meget let og 1 er det modsatte.  

Hver forening har kun kunne svare en gang. I flerstrengede foreninger har hver underafdeling haft 

mulighed for at svare hver en gang. I alt har 39 foreninger/afdelinger svaret på spørgeskemaet. Det 

er primært formændene i foreningerne der har svaret (s. 1). 

 

Foreningerne syn på dem selv 

På spørgsmålet omkring hvordan udviklingen i forskellige administrative og økonomiske opgaver 

har været over de sidste fire år, har alle spørgsmålene fået værdi omkring 3, som betyder det er 

uændret. De forskellige opgaver er ikke blev sværere, men det er ikke ens betydende med, at der 

ikke er tunge opgaver, de bare ikke blevet tungere eller lettere. På andre spørgsmål ser vi enighed 

om at foreningens daglig drift er tidskrævende (s. 2). På spørgsmålet om foreningen synes den er 

blevet styrket eller svækket de senest 4 år, der svarer 57 % at den er blev meget styrket eller styrket 

og 21% har svaret at den er blev svækket (s. 2). Sammenlignet med for to år siden var det 68% på 

styrket/meget styrket og 11% på svækket. 

På spørgsmål om det er let eller svært at rekruttere trænere, bestyrelsesmedlemmer, 

udvaglsmedlemmer m.m (s. 3). Får alle en værdi mellem 2 og 3 (svært og hverken eller). På 

samtlige parameter er det blevet sværere at rekruttere end for to år siden. 

Foreningerne er blevet spurgt til hvad de forventer bliver deres største udfordring inden for de næste 

4 år (s. 3). Her er der fire parameter der har fået væsentlig flere stemmer end andre (hver forening 

kunne krydse 3 af), ”At få flere medlemmer” (44%), ”fastholde de frivillige/honorerede/lønnede” (49 

%), ”rekruttere leder og trænere” (44%) og ”at få adgang til bedre faciliteter” (51%). 

 

Foreningernes svar på spørgsmål vedr. FIU og Bevæg Dig for Livet – Frederiksberg (BDFL) 

I spørgsmålet om den generelle tilfredshed med FIU har 74 % skrevet tilfredsstillende eller meget 

tilfredsstillende og kun 3 % har svaret meget utilfredsstillende (s.6). Resten har svaret hverken eller. 

Disse tal matcher tallene fra 2020. 



Der ses en forbedring af foreningernes tilfredshed med FIU’s støtte og bidrag til foreningernes 

virke/arbejde, da 79 % har svaret meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende, hvor dette tal i 2020 

var 69 % (s. 4). Samme tildens ses når foreningerne bliver spurgt til, hvordan de oplever FIU’s 

prioritering af renovering og modernisering af idrætsfaciliteter (s. 4). 61 % har svaret meget 

tilfredsstillende eller tilfredsstillende, hvor dette tal i 2020 var 48 %.  

På parameter hvor FIU er mindre tilfredsstillende end for to år siden er FIU’s prioritering af nye 

idrætsanlæg, der skal bygges eller moderniseres, hvor tilfredsheden er faldet med 5 % point. 

Derudover klare FIU sig dårligere på parameter omkring kontakt og kommunikation med FIU’s 

personalet (s. 6). Når det er sagt får alle parameter stadig positive, men bare lidt mindre end for to 

år siden. 

På spørgsmål om hvad FIU skal prioritere i fremtiden på idrætsområdet, er det klart nye 

idrætsfaciliteter der har fået flest stemmer, med 42 % (s. 6). 

Foreningerne er blevet spurgt om, hvor enige foreninger er i kendskabet og relevansen af 

skoleforløb (herunder SFO og klubber) og daginstitutionsforløb (s. 7). Relevansen kan være meget 

forskellige fra forening til forening. Har man ikke tilbudt til 0-6-årige er daginstitutionssamarbejde 

heller ikke relevant. Generelt har foreninger angivet, at de er bedre bekendt med og kan finde 

informationer omkring både skole- og dagsinstitutionsforløb. På både spørgsmål om foreningerne 

oplever tilstrækkelig med sparring og hjælp fra FIU og BDFL i forbindelse med henholdsvis skole- og 

dagsinstitutionsforløb, ses det at færre er enige og færre er uenige, men en del flere har skrevet 

hverken eller. Derudover er der til dette spørgsmål angivet over 50 % ”ved ikke”. 

Til spørgsmål om hvor enig foreningerne har kendskabet til og viden om muligheder i Bevæg Dig 

for Livet Frederiksberg (BDFL), der ses på alle parameter en større andel der svarer ”ved ikke” i 

2022 end i 2020 (s. 8). Det hænger muligvis sammen med at flere i 2022 end i 2020 har angivet 

de har kendskab til BDFL’s målsætning. Kendskabet til BDFL tyder på, at været blevet mindre. Men 

på spørgsmål til kendskabet og relevansen af de indsatser BDFL har lavet, er disse steget fra 2020 

til 2022. 



Antal besvarelser 39

Antal fulde besvarelser 38
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2020

1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Samlet 1. prioritet

31% 5% 8% 44% 27%

10% 3% 15% 28% 4%

5% 31% 13% 49% 8%

13% 21% 10% 44% 19%

3% 3% 8% 13% 0%

5% 0% 5% 10% 0%

8% 10% 8% 26% 12%

5% 13% 18% 36% 4%

21% 15% 15% 51% 27%

Nedbringe omfanget af administrative opgaver

Prioriter foreningens forventede største udfordringer inden for de næste fire år, ved at markere de tre udsagn der 

2022
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Hvilket områder mener du, at FIU skal prioritere højest på idrætsområdet de næste fire år?

2022 2020
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I hvilken grad er du enig i følgende udsagn vedrørende foreningens kontakt 
med FIU? (1-5 hvor 5 er bedst)
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Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget Uenig Ved ikke

2022 29% 45% 3% 3% 3% 18%

2020 17% 40% 20% 0% 3% 20%

2022 16% 24% 16% 18% 8% 18%

2020 20% 20% 17% 20% 9% 14%

2022 26% 26% 13% 11% 3% 21%

2020 9% 26% 23% 9% 11% 23%

2022 13% 13% 8% 26% 18% 21%

2020 9% 20% 14% 29% 14% 14%

2022 5% 21% 18% 8% 0% 47%

2020 6% 9% 31% 9% 9% 37%

2022 11% 13% 18% 5% 0% 53%

2020 11% 17% 14% 14% 3% 40%

2022 3% 5% 29% 5% 0% 58%

2020 9% 3% 26% 11% 3% 49%

Foreningen oplever en 

tilstrækkelig sparring og hjælp fra 

FIU/BDFL i forbindelse med vores 

daginstitutionsforløb)

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn vedrørende foreningens samarbejde med skoler (inkl. SFO’er og klubber) og 

daginstitutioner?

Foreningen er bekendt med 

mulighederne for at indgå et 

samarbejde med skoler på 

Frederiksberg (fx SFO forløb).
Det er relevant for foreningen at 

indgå i et 

skoleforløbssamarbejde.

Foreningen er bekendt med 

mulighederne for at indgå et 

samarbejde med daginstitutioner 

på Frederiksberg (fx 

børnehaveforløb).

Det er relevant for foreningen at 

indgå i et 

daginstitutionssamarbejde.

Det er nemt at tilgå information 

om mulighederne for et 

foreningssamarbejde med skoler 

og daginstitutioner på 

Frederiksberg.

Foreningen oplever en 

tilstrækkelige sparring og hjælp 

fra FIU i forbindelse med vores 

skoleforløb.
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Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget Uenig Ved ikke

2022 0% 37% 26% 5% 0% 32%

2020 14% 60% 14% 6% 3% 3%

2022 5% 39% 18% 3% 3% 32%

2020 11% 40% 34% 9% 0% 6%

2022 5% 45% 18% 8% 0% 24%

2020 9% 37% 37% 3% 3% 11%

2022 5% 42% 18% 5% 3% 26%

2020 6% 37% 31% 3% 3% 20%

2022 0% 34% 18% 18% 3% 26%

2020 11% 49% 9% 14% 3% 14%

2022 5% 37% 16% 11% 5% 26%

2020

2022 5% 29% 24% 5% 0% 37%

2020 6% 29% 31% 9% 0% 26%

Foreningen har et godt kendskab 

til mulighederne for at søge 

hjælp og økonomisk støtte i 

forbindelse med BDFL FRB.

Foreningen har modtaget tilbud 

om at starte tiltag op i 

samarbejde med BDFL FRB.
Det er nemt at tilgå information 

om BDFL FRB.

 I hvilken grad er du enig i følgende udsagn vedrørende BEVÆG DIG FOR LIVET Frederiksberg (efterfølgende BDFL FRB)? 

(Angiv kun ét svar pr. spørgsmål)

Foreningen har en godt kendskab 

til BDFL FRB’s målsætninger.

BDFL FRB’s målsætninger er 

relevante for foreningen.

Foreningen har et godt kendskab 

til BDFL FRB’s generelle indsatser 

over for foreningen (fx Motivu, 

spring for livet dagen og 

daginstitutionssamarbejde).

BDFL FRB’s generelle indsatser er 

relevante for foreningen.
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