
FIU Formandsmøde
23. NOVEMBER 2022



Dagsorden 
Program kl. 17.00-18.10:

• Velkomst

• Frederiksberg kommunes budget for 2023 – hvad betyder det for foreningsidrætten

• FIU’s aktuelle facilitetsudviklingsplan

• Hvordan sikrer vi sammen optimal udnyttelse af de begrænsede idrætsfaciliteter – herunder brug af 
bookingsystemer og aktivitetsoptælling

Program kl. 18.20-19.30:

• Præsentation med vidensdeling fra FIU’s frivilligprojekt

• Fortsættelse af Bevæg dig for livet-projektet efter 2023 – mål og indsatsområder

• Planer for markering af FIU’s 100 års jubilæum i 2023

• Bordet rundt med nyt fra foreningerne



Frb. kommunes budget 2023

Betydning for foreningsidrætten

• Beslutningen om etablering af nyt indendørs idrætsanlæg på 
Rolighedsvej trukket tilbage
• Om end der arbejdes videre med mulige finansieringskonstruktioner, så 

forslaget drøftes igen ifm. budget 2024

• Bevæg dig for livet-projektet fortsætter med bevilling på 500 tkr. i 
2023 og 2024

• Fritidspasordningen fortsætter og udvides

• Ordningen med aktivitetstilskud for Frb-medlemmer over 65 år 
forlænges IKKE

• Det ekstraordinære lokaletilskud til Kbh. Karateklubs lokaler fortsætter 
i 2023



Frb. kommunes budget 2023

Betydning for foreningsidrætten

• Budgettet til vedligeholdelsesplanen for idrætsfaciliteter fastholdes og 
suppleres med 6,6 mio. kr. til miljøsikret løsning ved renovering af 
kunstgræsbane 1+2 i 2023

• De foreslåede besparelser på tilskud mv. til folkeoplysende 
foreninger inkl. driftstilskud til KB og FIU blev IKKE vedtaget

• Støtte og bidrag til KB’s udvikling af KB’s anlæg på Pile Allé samt 
mulig lånegaranti til KB’s investeringer i egne anlæg

• 100 tkr. afsat til afholdelse af inspirationsarr. for foreninger om 
rekruttering og fastholdelse af frivillige



FIU’s indspark til Frb. kommunes 
løbende drift

• Permanentgørelse af medlemstilskud til + 65årige i 
idrætsforeningerne
• Budget skal ligesom det generelle medlemstilskud indeksreguleres

• Optimering af bookingsystem og aktivitetsoptællinger – behov for 
mindre bevilling

• Nødvendig fortsættelse af ekstraordinært tilskud til leje af 
lokalerne hos København Karateklub

• Optimeret udnyttelse af fodboldbanerne på Jens Jessens Vej
• Mulighed for brug af udvalgte baner efter kl. 22.00 – ingen økonomi

• Etablering af begrænset lysanlæg på de sidste 3 baner



Status på FIU’s facilitetsplan

Ønsker indhentet hos foreninger og 

brugergrupper – samlet facilitetsønskeliste

Igangværende anlægsprojekter

• Renovering af Frederiksberg Svømmehal –
færdig ultimo 2023

Planlagte anlægsprojekter

• Renovering kunstgræsbane 1+2 med 
miljøsikret løsning

• Opgradering af to skolegymnastiksale i 
forlængelse af udviklingsprojekt med Lokale 
& anlægsfonden og DIF



Vedligeholdelsesplan for idrætsanlæg

Vedligeholdelsesplanen sikrer midler til bl.a.

• Løbende udskiftning af kunstgræstæpper samt 
vedligeholdelse af lysanlæg

• Renovering af atletikbelægninger
• Renovering af halgulve mv.
• Renovering af skolekunstgræsbaner i 2023

• Samlet afsat 28,1 mio. kr. i 2023-2024



FIU’s plan for forbedring af byens 
idrætsfaciliteter

• Etablering af nye større indendørs idrætsanlæg
• Mulige midlertidige og/eller langsigtede 

foreningsaktiviteter i Forum

• Udvikling af Nandrupsvej Idrætsanlæg

• Etablering af kampsportscenter, som bl.a. 
skal huse København Karateklub

• Udvikling af Frederiksberg Idrætspark

• Særlige ønsker/behov for faciliteter til atletik

• Idrætsfaciliteter på Frederiksberg Hospital-grunden

• Modernisering og udvidelse af service- og klubfaciliteterne i Bülowsvejhallen

• Etablering af lysanlæg på sidste 3 kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej

• Etablering af flere faciliteter til foreningerne i Frb.hallerne – klubfaciliteter og fitness



FIU’s indspark til forbedring af idræts-
faciliteterne på Frederiksberg

Prioritering af anlægsprojekter

Tiltag Budget

Nyt idrætsanlæg på Rolighedsvej med idræts- og badmintonhal 140 mio. kr.

Ny idrætsfacilitet ved Nordens Plads med 2 haller anslået 
100 mio. kr.

Udvikling og nybyggeri på Nandrupsvej Idrætsanlæg anslået 
29 mio. kr.

Udvikling og etablering af målrettede faciliteter til kampsport 
herunder et muligt fælles kampsportscenter

anslået op til     
32,5 mio. kr.

Udvikling af aktivitetshus og idendørs atletikhal i Frb. Idrætspark anslået 
30 + 45 mio. kr.



Optimal udnyttelse af idræts-
faciliteterne

• Ambition om høj udnyttelse af byens idrætsfaciliteter. Dette for at skabe mulighed for 

mest mulig foreningsidræt, og dermed flest mulige medlemmer i idrætsforeningerne

• Aktivitetsoptællinger for 2021 viser, samlet set, et potentiale for at forbedre udnyttelse 

af idrætsfaciliteterne. Dette dækker over idrætsfaciliteter som, stort set, er maksimalt 

udnyttet til andre faciliteter, hvor der er et reelt stort potentiale for meraktivitet

• Hvordan sikrer vi en optimal udnyttelse, uden det bliver en urimelig administrativ byrde 

for idrætsforeningerne ?



Optimal udnyttelse af idræts-
faciliteterne

Bookingsystemet

• Bookingsystemet er nøglen til både at skabe overblik og mulighed for gennemskueligt at lave ændringer 

og tilpasninger, såsom afmelding af tid, booking af ny tid og booking af ledig tid

• Foreninger skal forsat opsplitte træningstider på holdniveau. Dette gælder på alle faciliteter. Foreninger 

skal påføre træner/kontaktperson og aldersgruppe/målgruppe på bookingen

• Det er forsat tilladt at forhåndsbooke dage til kampe, men når kampprogrammet kendes, skal 

forhåndsbookingerne tilpasses de aktuelle tider for kampene

• Kampe kan bookes i blokke, så må man f.eks. godt lave en fælles booking fra kl. 10-13

• Alle foreninger skal afmelde tider, som de ikke benytter



Optimal udnyttelse af idræts-
faciliteterne

Aktivitetsoptællinger

• For at kunne dokumentere den høje udnyttelse af byens faciliteter, gennemføre FIU løbende 

aktivitetsoptællinger. Disse informationer ser vi som et redskab for at idrætsforeninger og FIU i 

fællesskab kan optimere udnyttelsen

• FIU’s Administration følger med faste intervaller op på nultællinger, og informerer de involverede 

foreninger om disse. Denne information vil i første omgang, alene have som mål,  at give 

foreningerne mulighed for internt at følge op på årsagen til det manglende fremmøde

• Afbookede tider er naturligvis ikke en del af disse nultællinger



Frivilligprojekt 2022 v. Tine og Thomas 





Frivilligprojekt 2022
Hvad er baggrunden for frivilligprojekt 2022?



Frivilligprojekt 2022

Hvorfor skal foreninger på Frederiksberg målrette tid, ressourcer og 
ikke mindst energi i rekruttering og fastholdelse af frivillige?



Frivilligprojekt 2022

Projektets fremgang 

Indledende fase

- Medlems og 
frivillighedsundersøgelse

Kickoff

- Frivillighed i 
forandring

Sparring

1. Workshop

- Trivsel og 
fastholdelse

Sparring

2. Workshop

- Ledelse og 
kommunikation

Sparring Evaluering



Frivilligprojekt 2022

• Hør FA2000 fortæller om deres udbytte af FIU Frivilligprojekt 2022? 



Frivilligprojekt 2022

Hvad har vores foreninger skabt? – indtil videre

• FA2000: Frivilligudvalg, onboarding af nye frivillige og e-learnings 
videoer til nye frivillige

• ODK: Frivillighedskorpset bl.a. med en tilkendegivelsesformular 

• Familieidræt: Kulturændring, merinddragelse af forældre - som 
frivillige   



Frivilligprojekt 2022

Læs mere på vores hjemmeside: 

Frivillighed 2022 | FIU Frederiksberg (fiu-frederiksberg.dk)

https://fiu-frederiksberg.dk/frivillige-2022/


Frivilligprojekt 2022

Følg os på Facebook og LinkedIn

Frederiksberg Idræt



Bevæg dig for livet-projektet

• Nyt 5 årigt projekt med DIF/DGI, 

Frederiksberg kommune og FIU

• Mål om 3.000 flere medlemmer i idrætsforeninger

• Fokus på
• Understøtte udfordringer omkring mangel på frivillige

• Understøtte mængden og variationen af idrætstilbud og markeds-
føringen af disse

• Særlig fokus på at løfte idrætsdeltagelsen blandt
• Piger/kvinder

• Ældre/seniorer

• (Børn)



Bevæg dig for livet-projektet

• Projektet har midler til at støtte tiltag mhp. at understøtte
fokusområderne og det overordnede mål

• FIU bidrager med idrætskonsulenterne, som gerne 
understøtter foreningernes arbejde med nye tiltag

• Er samspil med Bevæg dig for livet-projektet om nye tiltag 

relevant for jeres forening ?

• Og hvordan støtter vi i så fald bedst op om jeres tiltag ?



Bevæg dig for livet-projektet

Markedsføring af frie pladser og prøvetræninger med Motivu – værktøj 
med markedsføring på sociale medier og IT-løsning

Hvilke erfaringer har I med 
markedsføring mod nye medlemmer 
og håndteringen af tilmelding til 
prøvetræninger ?



FIU’s 100 års jubilæum i 2023

FIU har 100 års jubilæum 1. marts 2023. Jubilæet 
markeres med fokus på både FIU og hele 
foreningsidrætten på Frederiksberg

• Reception på selve jubilæumsdagen onsdag d. 1.3 2023

• Jubilæumsskrift og bannere fortæller historien om forenings-
idrætten på Frederiksberg – synlighed på idrætsanlæggene

• Markering af 100 års jubilæet i samspil med foreningerne
• Brug af foreningernes særlige arrangementer til markeringen

• Tilbud om at modydelser der kan løfte foreningens arrangement 
– f.eks. præmier eller midler til ekstra tiltag

• Festlig markering af 100 års jubilæet i slutningen af 2023



Stort og småt

• Ny Kultur & fritidspolitik i Frederiksberg kommune i proces

• Brownout – ny udfordring vi skal forholde os til

• Stigende energipriser påvirker også os i FIU – 2,4 mio. kr. i forventede 
merudgifter i 2023
• Sparretiltag hvor det giver fornuft

• For nuværende ingen direkte betydning for foreningernes brug af faciliteterne
• Men stramt 2023-budget i FIU med meget begrænsede muligheder for forbedringer


