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Referat fra brugergruppemøde i  
Frederiksberg-Hallerne 

 
Den 29. august 2016 

 

 
 

 
 
Deltagere: 
Jan Busk FA 2000 (JB), Flemming Brøndsholm halinsp. (FBR), 
Christine Bertram VLI (CB), Jesper Restaurant (JR), Michael 
Andersen bestyrelsen(MA), Jørgen Bunder formand (JB, FKIF), Sven 
FIF, Steffen Kristiansen FIF (SK), Per Dabelsteen FKIF (PD), Iben 
Brun Ydun (IB) Karina Sefron centerleder(KS)  
 
Afbud:  
Jan Krogshede FB 
Erik Andersen Rugby 
 

Dagsorden: 
1 Godkendelse af ref. fra 9.maj 2016 
2 Restaurant. 
3 Meddelelser fra formand, halinspektør og stående udvalg. 
4 Nyt fra klubberne. 
5 Næste møde. 
6 Evt. 
 
Jørgen Bunder: 

• Bød velkommen 
• Undskyldte den sene indkaldelse; der er en del man lige skal havde 

styr på, som ny formand. 
 
Ad 1 Godkendelse af ref. fra 9. maj 2016 
Referat godkendt. 
 
Ad 3 Restaurant. 
Jesper: 

• Fortalte kort om nyt menukort der er på vej.  
• Derudover ingen meddelelser. 

 
Ad 4 Meddelelser halinspektør Flemming  

• Over sommer er der blevet gjort hovedrent på hele anlægget. 
• I hal 2 er der kommet en tilskuertribune yderligere og der er kommet 

ny måltavle. 
• Der er sat bænke op udenfor ved omkld.11,12,13 og Fitnesslokalet.  
• Strømtavlen til hallerne blev ikke lavet som planlagt hen over 

sommeren (problem med Dong), forventes at blive lavet om 3-4 uger.  
Vi forsøger i de 2 dag hvor strømmen er afbrudt, at tage strøm fra hal 
4, men ved ikke hvor meget strøm man kan ”hive fra Hal 4” til hal 1, 
hal 2, hal 3 samt fodboldgangen i disse dage.  
Der vil komme besked med nøjagtig dato, når det sker. 

  
 
 
Dato 20. september 2016 
 
Frederiksberg-Hallerne 
Jens Jessens Vej 20 

2000 Frederiksberg 

Telefon   38 77 60 10 

 

Halinspektør  

Flemming Brøndsholm 

Direkte tlf.: 51 54 12 62 

fbr@fiu-frederiksberg.dk 

 
Centerleder Karina Sefron  
ks@fiu-frederiksberg.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Når der holdes festarrangementer, ”brag i hallerne eller lignende”, så 
er det vigtigt, at der bliver ryddet op, dette er ikke kun i hallen men 
gælder også i gangene m.v. 
Derudover skal klubberne stille med de folk der som aftalt er til 
rådighed, i modsat fald vil der komme en regning for rengøring, 
oprydning m.v. 

• Der er blevet lavet huller til de minihåndboldmål i hallerne, så de skal 
nu skrues fast i gulvet. Det giver en sikkerhed for, at de ikke vælter. 
Det er så en selvfølgelighed, at de sættes på plads efter brug, nemlig 
tilbage på væggen (der er sat kroge op til dette brug).  
Hvis dette ikke sker, vil målene blive låst fast til væggen. 

• Til juniorfitness kommer der lidt supplement af udstyr. 
• Der er lavet aftale med ny fysioterapeut i huset Hanne Sørensen 

Fysioterapi & Træningsklinik ApS. Starter fra den 1. september 2016.  
De håber på et godt samarbejde med klubberne også.   

• Nye P-kort er klar til afhentning (den lille parkeringsplads). 
• Fordelingen af P-kort til Frederiksberg vil blive fortaget af 

administrationen.  
P-Kort til Frederiksberg: Dette blev diskuteret på mødet. Brugergruppen 
ønsker meget gerne, at havde indflydelse på denne fordeling, de har meget 
tit store problemer med parkering, specielt når man er træner for flere hold 
samme dag. Foreningerne mente, at de bedst ville kunne uddele sådanne P-
Kort. (Så de rigtige personer får et P-kort). 
Michael Andersen: Tager dette punkt med på førstkommende 
bestyrelsesmøde.  
 
Flemming: 

• FIU ønsker lidt mere input fra brugergruppen til bl.a. bestyrelsen, 
derfor vil der fremover komme nogle temaer, der skal drøftes i 
brugergruppen fra FIU. 

• Der er blevet spurgt om forbedringer/ønsker om idrætsmateriel/ 
forbedringer og ny indkøb til anlægget, nu spørges der igen, idet intet 
er modtaget. Listerne/ønskerne fra klubberne skal afleveres til 
Flemming senest den. 1.oktober 2016   

 
Michael Andersen FIU’s bestyrelse: 

• Der var møde d. 20.06.16 med kultur- og Fritidsudvalget, hvor der 
bl.a. blev talt om kommende års budgetter til forbedring af byens 
idrætsfaciliteter. 

• Den nye Svømmehal ved Flintholm vil være færdig i sommeren 2017.  
Den vil blive bygget i 3 etager (svømme, sportshal, kontor til HSK) 

• Hermes-Hallen skal formtl. administreres af FIU og planen er, at den 
skal rives ned i løbet af nogle år.  
Herefter skal der bygges en ny Hal. FIU har anbefalet Kommunen, at 
denne hal skal have banemål på 40 x 20 meter. (Håndboldhal) 

• Der kommer 3 nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej. Disse er 
planlagt til at blive etableret i 2017/18. FIU vil presse på for at disse 
allerede etableres i 2017. 

• Damsøbadet trænger til renovering/modernisering. Dette sker 
formentlig fra 2018. 

 
 



Ad 5 Nyt fra klubberne. 
Jan FA2000: 

• Vil meget gerne have, at trænerne fra de forskellige klubber spørger 
om det er i orden at løbe, træne ude på banen m.v. samtidig med at 
deres fodboldtræning foregår. 

• Jan vil påtage sig, at nedsætte et nyt udvalg, der skal tage sig af 
fordelingen af brug af fitnessrummet.  ( Per FKIF, Christine VLI, Iben 
YDUN, Steffen FIF, Jan FA2000 meldte sig under fanen).  
Ovennævnte personer blev herefter valgt til udvalget. 

•  
Per FKIF: 

• Havde ønske om, at kunne benytte den udvendige dør til hal 3 i 
åbningstiden via ADK.  

• Spurgte ind til ventilation i hallen, da der er meget varmt i hal 3 om 
sommeren. 
Konklusionen er, at der ikke findes nedkøling af Frederiksberg-
hallerne  

 
Sven FIF:  

• Præsenterede en ny mand Steffen fra FIF, der i fremtiden vil erstatte 
Sven i brugergruppen. Sven vil fremover repræsentere FIF i 
brugergruppen Damsøbadet/Frederiksberg Idrætspark. 

• Er i gang med at planlægge turneringskampe for indeværende 
sæson. Da det er meget svært, at få det hele til at hænge sammen, 
kan det godt være, at det bliver nødvendigt med kampstart kl. 08:00  
Flemming meddelte, at det ikke er noget problem at hallerne åbner 
tidligere ved morgenkampe lørdag og søndag. 

• Sven ønsker, at det skal være lettere at kunne læse andres referater 
på FIU hjemme side (uden login).  

 
Iben Bruun YDUN:  

• Der er nedsat en ny bestyrelse. 
• Der er ved at blive lave en ny hjemme side. 
• Ønsker at kunne bruge fitness/styrkerummet. 

Iben er valgt ind i fitnessudvalget – og må tage dette op i rette forum. 
 

Christine VLI: 
• Ingen bemærkninger 

 
Ad 6 Næste møde 
Næste møde mandag d. 28. november 2016 Kl. 17.00. 
 
Ref. Karina Sefron. 
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