Frederiksberg Idræts-Union

Referat fra Brugergruppen i Frederiksberg Hallerne
Den 9. maj 2016
Deltagere:
Jan Busk FA 2000 (JB), Erik Andersen Rugby (EA), Flemming Brøndsholm
halinsp. (FBR), Christine Bertram VLI (CB), Jesper Restaurant (JR), Jan
Klement Form.(JK), Jens Monrad (JM), Michael Andersen bestyrelsen(MA),
Jørgen Bunder (JB FKIF), Sven FIF, Karina Sefron centerleder(KS)

Dato 24.05.2016
Frederiksberg-Hallerne
Jens Jessens Vej 20
2000 Frederiksberg

Telefon 38 77 60 10
CVR-nr. 64 23 15 10

Afbud: Ingen
Dagsorden:
1 Godkendelse af ref. fra 8. februar 2016
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 8. februar 2016
Referatet godkendt.
Ad 3 Formand.
Jan Klement:
· Bød Christine Bertram fra VLI håndbold velkommen.
·

Jan Klement takker af som formand efter 10 år. Grundet at han flytter
længere væk og har ikke den samme mulighed for at følge med.

Det var kun Jørgen Bunder der stillede op til formandsposten.
Han blev enstemmigt valgt som ny formand.
Ad 3 Restaurant.
Jesper:
· Møblerne er kommet ud på terrassen og man er klar til at tage grillen i
brug.
·

Det er vigtigt at der bliver klædt om i omklædningsrummet, og ikke i
restauranten eller på toiletterne.
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Ad 4 Meddelelser Halinsp. Flemming.
·

Vil gerne havde bedre møde disciplin i brugergruppen, bl.a melde om
man kommer eller ej, til møderne.

Der blev med det sammen besluttet at der bliver lave en ny opdatering på email og liste over medlemmerne i brugergruppen. Derudover at der altid skal
meldes tilbage om man kommer eller ej.
·

Ønsker også at der kommer lidt mere input til brugergruppen.

·

Ismaskine er blevet sat op i hal 1 og der kommer speciel isposer til
klubberne som så kan købes for ca.75,00 kr. som de så selv kan råde
over.

·

P-kort er til afhentning i løbet af de næste 2 uger (uge 20-22).

·

Sommerferie starter i uge 26 til og med uge 31. Og vil derfor meget
gerne havde info. om hvordan træningen kommer til at foregå i
sommerferien, fra de forskellige klubber.

·

Udlejning af hal 4, den skal lejes ud.

Michael Andersen : Hal 4 er også kun planlagt med 75% træning for at den
skulle kunne lejes ud.
· Der kommer en ny resultattavle ud til kunst 4 med 3 fjernbetjeninger.
Jan Busk: Vil meget gerne havde 1 fjernbetjening til at ligge os dem.
· Skabe er blevet fordelt og det er forbudt at bruge låse der ikke er
blevet tildelt, eller bruge skabe der ikke tilhører klubben. Låsen vil
blive klippet.
·

huske på, at når en træner holder op, at nøgler kommer tilbage, så en
ny kan få nøglen.

Christine Bertram: Synes ikke at de har nok skabe i forhold til hvad de havde
før, så det vil hun gerne havde at der bliver set på.
· Lys i hal 1 er blevet lavet og der bliver stadig arbejdet på noget LED
lys.
Sven: var meget tilfreds med at det endelig var kommet i orden.
· Så skal der laves en ønskeliste fra klubberne til forbedringer. Den skal
afleveres til Flemming senest i uge 32.
·

Info. tavle kan bruges når der er noget speciel, skal bare sendes som
pdf. (Skal lige godkendes og vil så blive lagt ud).

·

Så er det meget vigtigt at vi for at vide når der bliver holdt noget
andet ind træning (klub arrangementer, brav i hallerne eller linene.).
Hallerne bliver nemlig ikke altid efterladt som man kunne ønske sig.
Og det er vigtig for planlægning af personalet, rengøring, osv.

Ad 5 Nyt fra klubberne.
Christine Bertram: Ønske om at kunne bruge fitness/styrkerummet.
Jan Busk: Der skal nok laves et nyt udvalg til Fitnessrummet så man kan få
lavet en nu tid tabel, så man kan se hvor der er optaget/ledigt. Her det
FA2000 ,FIF ,VLI ,YDUN.
Sven:
Spurte også indtil om det er muligt at gør brug af idrætsparkens styrkerum,
om man ikke kunne tale med brugergruppen i damsøbadet om ledig tider.
·

kunne godt ønske sig at der blev lavet en form for rotations princip så
det ikke altid er denne samme klub der ikke kan træne, når hal 4
bliver lejet ud.

Jan Klement : Den skal nok også lige tages op i idrætsudvalget.
Jørgen Bunder: Sagde tak for det fine gulv til klubmesterskabet.
Michael Andersen: Er blevet valgt igen af bestyrelsen til forsat at være med,
til brugergruppens møder.
·

Omkring brugertilfredshedsundersøgelsen synes han ikke at den var
god nok, vi får ikke nok ud af den.

Erik Andersen: Sagde mange tak til formanden for det gode arbejde han har
udført og de mange år.
Ad 6 Næste møde
Næste møde mandag d. 29. august 2016. Kl. 17.00.
Ref. Karina Sefron.

