Frederiksberg Idræts-Union
Referat fra brugergruppemøde i
Frederiksberg-Hallerne
Den 8. februar 2016

Deltagere:
Jan Busk FA 2000 (JB), Allan Molz FIF (AM), Erik Andersen Rugby (EA),
Flemming Brøndsholm halinsp. (FBR), Jesper Restaurant (JR), Jan Klement
Formand (JK), Jan Krogshede FB, Michael Andersen (MA)VLI, Jørgen
Bunder (JB FKIF), Karina Sefron Centerleder(KS)

Dato 1. april 2016
Frederiksberg-Hallerne
Jens Jessens Vej 20
2000 Frederiksberg
Telefon 38 77 60 10

Afbud: Ingen
Halinspektør

Dagsorden:

Flemming Brøndsholm
Direkte tlf.: 51 54 12 62

1 Godkendelse af ref. fra 3. december 2015
2 Restaurant.
3 Meddelelser fra formand, halinspektør og stående udvalg.
4 Nyt fra klubberne.
5 Næste møde.
6 Evt.
Ad 1 Godkendelse af ref. fra 3. december 2015
Referatet godkendt.
Ad 2 Restaurant.
Jesper – der er kommet ny kok som hedder Mette. Nyt menukort er blevet
godt modtaget.
Der er blevet prøvet lidt af med hensyn til at lave frokost, det kunne blive en
ny mulighed.
Det er altid muligt at få mad efter kl 20:00, bare man giver restauranten
besked om det på forhånd, køkkenet lukker kl: 21.00.
Flemming vil lægge det ud på hjemmesiden så brugerne kan se åbnings
tider på restaurant.
Det kan evt. også komme på infotavlen.
Ad 3 Meddelelser Halinsp. Flemming.
Klubber bliver bedt om at huske at slukke diverse EL ting som f.eks.
kaffemaskiner, det bliver glemt og det er en stor brænd fælde.
Michael Andersen: kom med et forslag, at man evt. forlanger at de skal
være selvslukkende.
Der blev gjort opmærksom på at klubrummet ikke er en kantine med mad og
drikkevarer og slet ikke til salg.
Der kommer en ismaskine op i Hal 1 til skader.
Isen kan ikke og skal ikke bruges til andet og der vil være poser så det bliver
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let at bruge.
Derfor er det også vigtig at der er fokus på at affaldet der kommer også
bliver smidt ud.
Der blev oplyst at DGI er kaldt til møde med ønske om en forklaring på det
svineri de fik lavet sidst. FBR vil give en tilbagemelding på hvordan mødet
gik med DGI.
Erik Andersen: Ønsker at der bliver taget hårdt fat.
FBR: Skabene de skulle gerne blive færdig i uge 7, der gik desværre lidt
længer tid, pga. af problemer med låse og nøgler.
I Hal 2-3 arbejdes der på at der kommer et nyt låsesystem, så det bliver
lettere at bruge hallerne.
Gardinerne i hal 3 bliver ikke brugt og kan blive taget ned.
Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemgået. Det var til stor
overraskelse, da der var mange der ikke havde set den.
Ad 4 Nyt fra klubberne
JB: spurgte ind til fodbold-arrangement til klubberne, da det er et stort ønske
fra alle.
Der var stor tilfredshed med at FIU’s personale nu styrer vaskenøgle.
Der er ønske om at få info materiale sendt så man kan læse det før mødet.
Der var forslag på at havde en fast person i hver klub, der kunne have en
nøgle, så de kunne åbne når der er lukket(helligdage) så FIU’s personale
ikke skal komme ind.
JB: vil også meget gerne høre hvad der sker med DGI, da der er sket stor
skade på FA2000.
Gav samtid besked om at de gerne vil træne i påsken (skærtorsdag).
D. 4. maj vil der igen være fællesspisning og ønsker opbakning fra de
andre klubber.
AM: Lys i Hal 1 er meget dårligt
FRB: FIU er i fuld gang med at få fat på noget nyt lys til hallerne så det kan
blive bedre. Det har meget høj prioritet.
AM: Flytning af kampen i Hal 4, der har været planlagt i lang tid er ikke i
orden. Det rammer klubben hårdt.
JB: Hvad med en deadline så det ikke kan forekomme?
AM: Åbning lørdag/søndag til hallerne. Er det ikke muligt at kunne komme
ind før(omklædning), sådan at man kan starte træningen kl.08:00?
FRB: Det vil der lige blive kigget på.
JB FKIF: Ros til FIUs personale får deres hjælpsomhed.
JB FKIF:Ønske om at få noget på vinduet så det ikke spejler/refleks i lyset
når der spilles. (Måske noget folie).
Badet hos damerne er et problem, væggene i bad er gennemsigtige, når
drengene bader på den anden side. Kan man sætte noget op så det bliver
bedre?

Anlæggets mikrofon virker ikke i begge haller 2-3, det har det gjort før. Det
skal virke til stævnet i marts.
FRB: Er klar over problemet og kigger på det.
JB FKIK: Hal 3 gulvet er meget glat og musikanlæg virker ikke, gulv moppen
er i stykker.
KS: Det vil der tages hånd om med det samme.
JB FKIF: De ønsker ikke at få andet lys i hallen. Men ønsker at få sat
video/TV op i Hal 3
MA: støtter op om det og siger at de skal nok betale det selv.
MA: Har ikke noget.
Ad 5 Næste møde
Næste møde mandag d. 9. maj. Kl. 17.00.
Ref. Karina Sefron.

