
 
 

Frederiksberg-Hallerne 
 

 

 

 

 
Mødereferat:  
 

Brugergruppemøde onsdag d. 21. november 2018 
 
Deltagere; Formand Jørgen Bunder (JBU), Charlotte Smidth Bonde / VLI 
(CSB), Iben Bruun / BK Ydun (IB), Jan Schlüter / Halinspektør (JS), Jan Busk / 
FA 2000 (JB), Jan Krogshede / FB (JKR), Peter Vistisen / CBS (PV)+ Camilla C. 
(CC), Karsten Jepsen / FKIF (KJ) og Michael Andersen / FIU – Bestyrelse (MA) 
 
Udeblivelse med afbud:  Steffen Christensen / FIF, Erik Andersen / Frb. 
Rugby, Jesper Sørensen / Restaurant 
 

1) Referat fra sidste møde d. 28/8 – 2018 blev godkendt 

2) Punkt udgik igen, da forpagter eller daglig leder ikke deltog på 

mødet. Formand JBU kunne på vegne af restaurant informere om 

et forestående julearrangement, som der ville komme mere info 

om. 

3) Intet nyt fra formanden (JBU) – En veloplagt Halinspektør JS 

havde følgende punkter: Kortbaner etableres i hal 1 og 4 og 

samtidig opsættes der fangenet, Mulige ekstra mål er også på 

dagsorden. Dialog om evaluering af nuværende styrkerum for 

voksne, hvor der skal tales om en evt. udvidelse, evt. ændring af 

udvalg til øvelser i rummet. Forslag om at det nuværende udvalg 

af styrkerum (FIF, BK Ydun og FA 2000) mødes med JS til en ny 

debat om brug af samme. JS indkalder til møde. Ved samme 

møde må der også snakkes om fordeling af tider i Junior – 

Fitness, som er et ønske fra de klubber der benytter rummet. JS 

benyttede ved samme lejlighed at fortælle brugerne / klubberne 

om IKKE at flytte remedier fra styrkerum. JS og medarbejdere må 

tage direkte fat i de respektive foreninger, der stadig ikke forstår 

problematikken. Ny opgave i hallerne er også af negativ karakter 

og det hedder Nikotin – poser. JS kan berette at der er fundet 

adskillige af disse irriterende poser i både hal 1 og hal 4. Kilden 

må findes og håndboldklubberne skal være opmærksom på 

problemet og sende info ud internt i klubberne. Så er der blevet 
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klaget over boldrenseren, der er hængt op på væggen ved 

indgangen til hal 2 og 3. Boldrenser sender måske farlige lugte ud 

i gangarealet og det er til stor gene. JKR foreslog JS at kontakte 

producent og få svar på om der er sundhedsfare for de daglige 

brugere. I fald svaret er negativt, så skal der arbejdes på en 

løsning for at flytte boldrenser. MA havde også et par oplysninger 

med til møde. Den 22. november ville FIU beslutte de nye 

økonomiske tiltag om forbedringer på anlæg. Der er afsat ca. 8. 

millioner til forbedringer. Ligeledes har FIU haft samtaler med 

lokal – politikkerne om hvad der ønskes og hvad der gerne må 

ske i de næste 3 år. Der tales bland andet om nye haller og der er 

muligheder for at gøre de mange nye brugere på Frederiksberg 

endnu mere glade. Der var afsat støtte på 200.000,- kr. til + 65 

medlemmer fra kommunen og alle kunne søge. I uge 7 / 2019 

afholdes der EM i Badminton for hold på Frederiksberg. Det er 

vinterferie og hallerne er ikke så optaget i denne periode og det 

bliver absurd spændende. Måske kan der skaffes billetter til os i 

brugergruppen. Til sidst kunne MA fortælle om et boksestævne i 

hal 4 d. 24. november. 

4) FKIF: KJ ønskede info vedrørende internet i hal 3, da der er dårligt 

signal. Et ønske om Wi-Fi til brug for bærbar computer. Ved 

kampe i hallen ønskes der opdatering på resultater. BK Ydun. IB 

kunne berette at holdene var kommet godt fra start og ingen 

opgaver pt. VLI: CSB fortæller om synlige søm i hal 1 og det må 

gerne udbedres snarest. De gamle omklædningsrum og især det 

grønne rum er uhygiejnisk og der er en stærk odeur af urin. CBS 

havde intet nyt. FA 2000: JB manglede en skraldespand, som på 

mystisk vis var forsvundet fra FA 2000 klublokale. Den blev 

fundet umiddelbart efter mødet. Byens Bedste Banko og 

formentligt det eneste af sin slags i Frederiksberghallerne 

afholdes lørdag d. 24. november og alle er velkommen. FB: JKR 

havde fået seddel med hjemmefra og havde sendt info til JBU 

inden møde. Først uddelte JKR ros til JS og medarbejderne, 

dernæst fik håndboldklubberne ris over at de, til trods for 

adskillige henvendelser, stadig benytter kunstgræsbanerne til 

løbetræning og på cykelstien. Der er ingen aftaler og det er ikke 

ok. Ligeledes er det et problem for hallen, at deres sko tager 

granulat med ind i hallerne. Please håndboldklubber – tag fat i 

jeres trænere og få klaret denne opgave. JKR kunne godt tænke 

sig flere P – licenser og det tror jeg nu også at de andre klubber 

kunne tænke sig. Det bliver der ikke flere parkeringspladser af og 

det må løses på anden måde. Sidst men ikke mindst, så er der 

problematikken omkring de bolde, der bliver sparket ud på 

byggepladsen / tidligere græsbaner. Her kunne JS fortælle, at alle 

klubber ville blive informeret om at hente deres bolde på 

halkontoret i Frederiksberghallen. 

 



5) Eksisterede ikke i denne dagsorden.  

6) Næste møde er foreslået til d. 27. februar kl. 17.00 i mødelokale 

4, som JS reserverer. 

7) Glædelig jul til alle og god bedring til Erik Andersen.  

 

 

 

 

Ref.: Jan Busk 
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