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Referat fra brugergruppemøde i  
Frederiksberg-Hallerne 

 
Den 28. november 2016 

 

 
 

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

 
Dagsorden: 

 
 
1 Godkendelse af ref. fra den 29. august 2016 
2 Restaurant. 
3 Meddelelser fra formand, halinspektør og stående udvalg. 
4 Inventar indkøb fra klubberne. 
5 info om parkering ved Frederiksberg-Hallerne. 
6. Nyt fra fitness rum udvalg. 
7 Nyt fra klubberne. 
8 Næste møde. 
9 Evt. 
 
Jørgen Bunder: 
·  Bød velkommen til det sidste  møde i 2016. 
 
Ad 1 Godkendelse af referat  fra møde den 29. august 2016 
Referat godkendt. 
 
Ad 2 Restaurant. 
Jesper: 
Meddelte, at dagens ret er sat op med kr. 10,-. Dette er blevet gjort for at få 
bedre kvalitet på råvarerne og for samtidig, at kunne byde ind på et lidt 
bredere udvalg af mad. 
 
Gjorde opmærksom på, at d. 9-10.12.16 vil der være mange mennesker i 
hallen grundet store jule fester. 
 
Jan Busk ( JB) 
Bad om en prisliste fra restauranten, med de tilbud de tilbyder klubberne, når 
de bestiller os dem. 
Jesper: 
Vil søger for at alle klubberne modtager en sådan prisliste.  
 
Jan Krogshede(.JK) 
Gav stor ros til restauranten, de har været meget tilfredse, med samarbejdet 
til deres store arrangementer. 
Ad 3 Meddelelser halinspektør Flemming  (FBR) 
·  Bookning systemet vil køre fra den. 1 janaur 2017, man skal sørge for at få 
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kode hos kommunen. (Det er Bodil Foss der udlever dem).  
 
Michael Andersen(MA): 
Bookninger og weekendplanen hvem laver den, er det stadig Gitte - har fået 
at oplyst, at det er Karina. Vil nemlig meget gerne have en opdatering.  
 
FBR: 
Det er helt sikkert Gitte (ikke opdatering) der stå for det og skal nok lige 
sørge for at der kommer en ny ud. 
 
FBR: 
Aflysninger op til Jul.  
Den 21-22 evt.23.12.2016 vil der ikke være strøm i hal 1-2-3. Det er her hvor 
den nye strømtavle til hallerne skal tilsluttes.  
I den forbindelse vil man benytte sig af, at få lavet hal 2 gulvet med en ny 
lakering. Så hal 2 vil være lukket til start i det nye år. Der vil komme besked 
med nøjagtig dato, når det sker. 
 
Michael Andersen (bestyrelsen): 
FIU: Der er blevet ansat 2 nye medarbejdere, erstatning for Henrik Løndal 
og Gitte Feilbo. 
For Henrik kommer der en ny idrætskonsulent og for Gitte, er det en 
administrations og kommunikations medarbejder. Med ansættelse fra den  
1. januar 2017  
 
Fra budget mødet der omhandlede 2017 blev der talt om, at 2016 var et 
rigtig godt år, så der er blevet frigivet penge til: 
 
1. Nyt lys i Hal 1 (led lys) 
2. Hal 4 forskønnes og gøres lidt mere attraktiv (nye sæder og billeder) 
3. Udskifte en varmvandsbeholder. 
4. I lokale A+B  skal skillevæggene tages væk og så vil man forsøge at 
hæve loftet. Dette gøres for at kunne få mere og bedre udnyttelse af lokalet. 
(Flere forskellige aktiviteter). 
5. Hal 4 indgang skal havde nyt gulv. 
6. Der foreligger en forespørgsel om en overbygning, så man kan få plads til 
flere kontorfaciliteter. (KBH håndbold vil meget gerne have kontor her). 
 
Ad 4 Inventar indkøb fra klubberne. 
FBR: 
Til juniorfitness kommer der udstyr, som tove, medicinbolde og yogamåtter.  
 
I Fitnessrummet er der kommet nye vægtskiver og løftestænger.  
Der er ligeledes kommet medicinbolde. 
 
Ad 5 info om parkering ved Frederiksberg-Hallerne. 
Nye P-kort (den lille parkeringsplads).  
Skal bruges fra den 1.12.17 de gamle vil ikke mere blive godtaget. 
Det blev samtidigt besluttet, at denne parkeringsplads fremover kun skal 
kunne bruges af dem der har licenskort og ikke som nu med 1 times gratis 
parkering.  
Der vil blive sat nye skilte op. 
 
Fordelingen  af  P-kort  til  Frederiksberg  vil  blive  fortaget  af 
administrationen. De vil blive basseret på bilens nummerplade - det er noget 
administrationen vil tage sig af. 
 
 
 



AD 6. Nyt fra fitness rum udvalg. 
JB: 
Vi har haft møde, hvor der kom forslag fra klubberne, men da der stadig er 
nogle uklarheder omkring brugen m.v. af dette, skal de sidste forslag sendes 
til Flemming. (Dette skal være i løbet af uge 49) 
 
Ad 7 Nyt fra klubberne. 
Iben Brun (IB)  BK Ydun: 
BK Ydun afholder reception på søndag den 4. december i anledning af, at 
klubben har rundet de 100 år. 
Ydun håber derfor, at mange har lyst til at komme forbi og fejre dem, også 
selvom invitationen var lidt sent ude. 
Spurgte om det var muligt at få lavet plads til noget cross træning udenfor  
 
Jan Krogshede FB: 
Takkede først for den store hjælp og stor ros til FIUs medarbejdere: Jan, 
Tina og Karina for deres indsats ved FB’s Award 2016 og fodboldsfest. 
 
Spurgte til måltavlen udenfor, om det var muligt at få en fjernbetjening til 
dem selv. 
 
Henstillede til at trænerne fra de forskellige klubber, spørger om det er i 
orden at løbetræne ude på banen m.v. samtidig med at deres 
fodboldtræning foregår. Og her mener man også håndbolden. 
 
Ønske om at gøre noget ved rygning ude på kunsten. 
 
Spurtge om det var muligt at få nogle flere p-kort end de 10stk de havde. 
 
FBR: 
Vil tale med gartnerne om hvad der evt. kan gøre ved rygningen. 
Til måltavlen udenfor er det ikke noget problem i at få en fjernbetjening 
udleveret.  
Med hensyn til P -kort er der udleveret det, der kan udleveres. 
 
Jan Busk FA2000: 
Ønsker at bruge 2 omklæd. D.27.12.16 fra 18-21 
Ønske om 2 stikkontakter ude i skuret. 
Ønske om en lille elektronisk info tavle ved deres klubkontor. 
Ønsker at få persienner op i deres klublokale. 
 
Vaskerummet: Der er store problemer med luften og der dannes kondens 
vand, som så gør, at det færdige tøj ligger og bliver fugtigt. Så en udbygning 
af cirkulation vil være til stor hjælp. 
Fortalte også at alle klubberne godt kan benytte sig af vaske ordning hvis de 
ønsker dette.  
 
FBR: Med hensyn til de 2 omklædningsrum  udleveres der koder. 
 
Steffen Kristiansen FIF: 
Ønsker alternativ løsning end papir flipover og stopur, når måltavlen ikke 
virker. 
 
Per Dabelsteen FKIF: 
Ønske om at have mulighed for at  fylde koldt vand til drikke flaskerne i hal 3. 
 
Christine Bertram VLI (CBS  
·  Ingen bemærkninger 
 



 
Jørgen Bunder Formand: 
Takkede for et godt møde og ønskede alle en god jul samt et godt nytår 
2017. 
 
Ad 8 Næste møde 
Næste møde mandag d. 27. februar  2017 Kl. 17.00. 
 
Ad 9 Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 
Ref. Karina Sefron. 
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