
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til møde i fodboldudvalget d.1.12.2022 

 

• Mødet finder sted i Frederiksberghallerne  

• Mødelokale 4 kl. 17.30.  

• Maksimal mødelængde er sat til 3 timer.  

• Efter mødeafslutning spises der i Frederiksberghallerne. 

 

For god ordens skyld skal tilmelding være mig i hænde senest d. 28.11 

2022.  

 

Referat  

 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt.  

 

2) Præsentation af FIU’s fodboldudvalg 

Præsentation af deltagere: 

• FC Frederiksberg ved Søren  

• FB ved Martin Busk 

• KB ved Kim 

• FA 2000 ved Nicolaj 

• Dunses Diciple ved Viktor  

• FIU-formand for fodboldudvalget Jørgen 

• FIU-formand for idrætsudvalget Nicolai  

• FIU idrætskonsulent Thomas 

 

3) Orientering om forretningsgang i forhold til tildeling af baner 

• Præsentation af forretningsgangen og tildelingen (praktikken for tildeling) af de 

baner som fodboldudvalget fordeler.  

 

 

4) Gennemgang af nøgletal 

 

• Alle klubber har direkte fået tilsendt nøgleskemaet inden mødet. 

• Alle klubber har gennemgået sit nøgleskema og kontrollere at tallene er i 

overensstemmelse med det faktuelle. 

• Klubberne FA 2000, FB og KB har fremsendt de manglende tal på klubbernes 3,5 og 

8 mands hold inden mødets. 

 

• Vi drøftet tallene kort og snakket om at sikre en bedre udnyttelse af fodboldbanerne 

på Jens Jessensvej bl.a. via Hallmonitor, som en service for alle klubber, der måler 
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aktivitet på banerne og sender påmindelser til klubberne om 

nuloptællinger. Kontakt FIU idrætskonsulent Teis for mere konkret 

info. 

 

Konklusion.: 

• Ingen ønskede ændringer til nøgletalsskemaet, hvorfor skemaet fortsætter uændret 

 

 

 

5) Nyt fra klubberne 

• Dunses Diciple: De har nu 6 hold og det går godt.  

• FA2000: Der har desværre været 3 nedrykker i alt på forskellige hold, men de har haft 

en god indsats, som har båret frugt for deres pigeafdeling. Ellers er resten status qua.  

• KB: Er kommet godt i gang og der er fortsat vækst. Der er gang i ny tilbygning.  

• FB: De har fået nyt klubhus og det går både sportsligt og i fællesskabet. De har fået en 

stjerne i DBU’s licenssystem og det går fremad med udviklingen.  

• FC Frederiksberg: De spiller kun kampe for 55+ og har på nuværende tidspunkt 15 

aktive i DAI 7-mands. 

 

6) Nyt fra Formanden 

• Intet nyt fra formanden mens FIU’s idræftskonsulent gennemgik nedenstående punkter. 

• Den aktuelle tidsplan for moderniseringen af kunstgræsbane 1+2 & podebanerne 

omfatter 10-12 ugers anlægsarbejde med start medio juni og afslutning (og dermed 

forventet ibrugtagning af de nye baner) medio august/primo september. 

• Der er fortsat problemer med lysanlægget på banen 4, 7 og 10 (som lever op til alle lux 

krav), naboerne har berettiget klaget over lysgener. Frb. kommune har igennem lang tid 

været i dialog med rådgivere og entreprenører om løsninger. Forventningen til løsningen 

bliver antagelig, at vi må give køb på, at lyset på banerne ikke 100% lever op til kravene, 

mod at naboerne til gengæld ikke har grund til klage. 

• Grundet disse udfordringer er ansøgningen om forlænget brugstid (med lyset tændt) på 

udvalgte kunstgræsbaner IKKE afsendt til kommunen, da vi helt sikkert ikke vil få 

denne tilladelse, så længe naboer berettiget klager over lysgener. 

• Søren Burchal har  i en ganske indledende dialog med en rådgiver, drøftet løsninger til at 

vi i begrænset  omfang , vil være i stand til at kunne etablere lysanlæg på bane 5, 8 og 

11, hvor fokus nødvendigvis må være, at lyset i fuldt omfang holder sig inden for 

reglerne ift. gener for naboerne. Det håbes at vi  i løbet af de kommende måneder vil 

have et oplæg, som naturligvis bliver  vendt med Foldboldudvalget. 

• Der er afholdt møde mellem FIU, DBU København, DBU IT og Winkas for at skabe 

dataudveksling mellem DBU og Winkas, således at fx DBU-kampe bliver booket i 

bookingportalen. Kontakt FIU idrætskonsulent Thomas for mere konkret info.  

Klubberne gjorde opmærksom på, at de har et utroligt højt ønske, om at være med på lidt 

mere end sidelinjen, for den måde at være med til at præge udviklingen af systemet, idet 

man fandt, at der kunne være modstridende interesser i samarbejdet mellem klubberne, 

DBU København og FIU.    

 

 

7) 11 mands vinterturnering 

• Formanden vil gerne arrangere en 11-mands vinterturnering på Frederiksberg.  

• Frist for tilbagemelding af hold er 15. december og der skal skrives til jand@post8.tele.dk  
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8) Evt.  

• Vi aftalte at når google sheet arket overgang til vintertid, så oprettes der 

følgende note på baner uden lys: ”Banen kan benyttes, så længe lyset tillader 

det, tjek solnedgangstider”. FIU idrætskonsulent Thomas opretter noten i 

google sheet arket.  

• FB ønsker at der strammes op på reglerne om brug af mål på Jens Jessensvej. 

Foldboldudvalget aftaler at der ønskes et talsystem, hvor målene bliver markeret med 

banenummeret. Således at målene fra bane 1 har et mærke med bane 1. FIU idrætskonsulent 

Thomas følger op på ønsket i samarbejde med FIU Direktør Søren og FGV på vegne af 

fodboldudvalget.  

• FB nævner at der ikke er sket en opfølgning på baneplejeplanen siden sidste møde med 

FGV.  

• Foldboldudvalget aftaler at der skal følges op på baneplejeplan for Jens Jessensvej, FIU 

idrætskonsulent Thomas følger op på ønsket, i samarbejde med FIU Direktør Søren og FGV 

på vegne af fodboldudvalget.  

 

 

Referatet er skrevet af FIU idrætskonsulent Thomas 

 

 

 

 


