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Referent: Karen Skjønaa 
1. Velkomst 
 
2. Godkendelse af referat fra den 9. december 2015 

Referatet blev godkendt  
 

3. Orientering fra FIU ved MC 
Regnskab 2015 for FIU endte med et fint resultat og der har i 2015 været mulighed for at 
foretage investeringer (forbedringer og udvikling) i flere haller. I Bülowsvej Hallen blev det til 
f.eks. nyt lys i den store hal. Renovering af depotet/ halmhuset er foreløbig udskudt til 2016. 
Der har været brugerundersøgelser i hallerne og generelt var brugerne tilfredse.  
 

   
4. Brugerundersøgelsen 

Brugerundersøgelsen har vist en stigende tilfredshed med at komme i hallen. Der har været gode 
og konstruktive kommentarer som er taget til efterretning.  
 

5. Nyt fra Bülowsvej Hallen 
AL kunne oplyse at: 
- En gennemgående kommentar i brugerundersøglesen var mangel på omklædningskapacitet. 
Især når der er kamp i hallen. Der er fire omklædningsrum, men det opleves at 1-2 
omklædningsrum kan være lukket / reserveret til brugerne af lille hal. Brugergruppen opfordrede 

http://www.buelowsvejhallen.dk/


AL til at tale med brugerne af lille hal og meddele at omklædningsrum er til omklædning og de 
derfor ikke kan reservere et rum til deres tøj, mens de træner i lille hal.  
- Ved leje af lokalerne til f.eks. fest, så skal der være en medarbejder på arbejde til sidste gæst 
har forladt bygningen.  
- Der arbejdes på at kunne have mere fleksible åbningstider i weekenderne, så det kan blive mere 
attraktiv at tiltrække (udleje) til at holde træner-, dommerkursus mv.    
- Der er planlagt en mindre makeover af stregerne i store hal. Der er enkelte linjer på det nye 
gulv, hvor kontrasten ikke er tydelig nok mellem banerne.    
- ordens- og rygeregler udskydes til næste møde. 
 

6. Meddelelser / nyt fra brugerne  
  

- Falcon Basket:  
Har et ønske om at se på stregerne og deres kontraster. Især på den store bane kan 
sidestregerne være svære skelne fra andre.  
Ønske om at døren ind til klublokalet udskiftes til en glasdør 
Forespørgsel om det er muligt at få (findes der?) en luftpumpe med begrænsning ! Det sker at 
bolde pumpes for hårdt og så revner de.  
Vaskemaskine til vask af spillertøj vil blive drøftet på et separat møde mellem hallen og Falcon. 

 
- Frederiksberg Aikido:  

Er glade for at det lykkedes at finde en løsning på at få hængt en lille skab op i lille hal. 
Medlemmerne er glade for at komme i hallen.  

 
- Frederiksberg Volley:  

Der er et ønske om netstolperne tjekkes. Det er især håndtagene til at stramme nettet op med 
der er defekte. Det anbefales at alle stolper får håndtag, så det generelt bliver nemmere at få 
nettene til at sidde tilfredsstilende. Net og antenner er ok.  
Fortsat en opfordring til at tjekke toiletterne i omklædningen en ekstra gang i løbet af dagen, og 
især dametoilettet.  
Ind i mellem er gulvet i store hal snusket og der kan også være sten mellem. Spillerne bruger 
moppen i hallen før træningen, hvis det er beskidt, men opfordre til at man er obs på, hvilket 
fodtøj der bruges. 

 
7. Næste møde:  31. maj 2016  kl. 17 

 
8.   Evt. intet 
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