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Deltagere: 
Formand: Jan Bunder (JBU), Halinspektør: Flemming Brøndsholm (FBR), 
Erik Andersen (EA) Frederiksberg Rugby, Charlotte Madsen (CM) BK Ydun, 
Steffen Christensen (SC) FIF, Jan Busk (JB) FA 2000, Per Dabelsteen (PD) 
FKIF, Jesper Sørensen (JS) Restaurant og Michael Andersen (MA) FIU 
Bestyrelse. 
 
Afbud modtaget fra: Jan Krogshede (JK) FB, Christine Bertram (CB) VLI og 
referent Karina Sefron (KS) Centerleder   

 
Dagsorden: 

 
 

1.  Godkendelse af ref. fra den 28. november 2016 
2.  Nyt og gammelt fra restaurant. 
3.  Meddelelser fra formand Jan Bunder, Flemming Brøndsholm og 

Michael Andersen 
4.  Nyt fra fitness rum udvalg. 
5.  Nyt fra klubberne. 
6.  Næste møde. 
7.  Evt. 

 
Jørgen Bunder bød velkommen og beklagede både den sene 
udsættelse af oprindelig mødedato d. 27. februar og den sene 
indkaldelse med ny mødedato d. 13. marts. Flot at der kun var 2 afbud 
samt en der var kommet til skade.  

AD 1: Der blev diskuteret den sløsede tilgang til regelsæt for 
brugergruppens referat – udsendelse og JBU + FBR er meget 
ansvarlige for at 14 dages reglen overholdes fremover. Dernæst blev 
referat på humoristisk måde godkendt. 
AD 2: JS havde egentlig ikke noget nyt ud over en hulens masse 
arrangementer med sammenfald. Især d. 30. marts havde sine 
udfordringer, da både FIU`s repræsentantskab afholdes fra kl. 18.00 
med efterfølgende spisning og Københavns Håndbold kl. 19.00 spiller 
sidste kamp i hal 4 mod FC Midtjylland, med opstarts – arrangement 
fra kl. 17.00. Samtlige lokaler varsles i brug og der krydses fingre for 
at alle klarer opgaverne. Anmodning fra brugergruppen om 
fremsendelse af officiel klub – prisliste i referat, var ikke klaret. JS og 
FBR sendte forklaringen videre til Direktør/ FIU Søren Burchall, som 
ligger inde med aftale. Prisliste må / skal med til næste møde i 
brugergruppen og præsenteres for klubberne. 
AD 3: JBU havde ikke indspil af betydning til mødet, men lovede at 
dialog til brugergruppens medlemmer ville optimeres.  
FBR fremlagde sin årsberetning for årets gang i 
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Frederiksberghallerne. Ingen glemt og nogen nævnt, men alt i alt en 
fin rapport med 60 % flotte billeder og 40 % skriverier om dagens 
gang og arbejdet med de mange brugere på anlægget.  Opfølgning på 
ønsker fra sidste møde er stadig i behandling, aflysninger af hal - tid 
samt dialog til klubberne der benytter hallerne skal blive bedre samt 
fordeling af træningstid skal forbedres internt ved aflysninger. 
MA informerede om de 2 nye medarbejder på FIU – kontor og deres 
opgaver. Mia Bergsbo har overtaget jobbet efter Idrætskonsulent 
Henrik Løndals exit d. 31/12 og skal finpudse de mange opgaver både 
i kommunal henseende og for os brugere på anlæggene. Dorthe M. 
Olsen har erstattet sekretær Gitte Feilbo, som stoppede i februar 
måned, og job - beskrivelsen står nu for Dorthe på 
kommunikationsmedarbejder. Første opgave med at optimere FIU 
hjemmeside er i gang og FIU har allerede nu fået sin egen Facebook 
– side. Infoskærme og indhold skal optimeres i samarbejde med FBR 
og brugerne samt opdatering af udvalgsmedlemmer på hjemmeside 
sker i 2017. Alt info er besluttet at fortsætte på begge medier. MA 
fortalte, at FIU`s bestyrelse tager på seminar d. 7. og 8. april for at 
dygtiggøre sig. Spændende om det lykkes.  
AD 4:  
JB berettede ganske kort om Fitness – rummets mange 
fortræffeligheder og om brugen af samme. Flittig, men ustruktureret 
brug af lokalet har ofte medført unødvendig oprydning for både 
halpersonale og de efterfølgende brugere. Der er mulighed for at 
træne i nye perioder i forhold til tidligere tildelte tider og resten af 
foråret 2017 skal vise om vi skal ændre i tildeling af tider. Der vil være 
optælling fra halpersonalet i FRB. – Hallen månedligt. FKIF vil tilbyde 
træning i styrkerum om mandagen fra kl. 17.00 – 18.00 og PD vender 
retur om det bliver benyttet. 
AD 5: SC fortalte, at FIF atter har fået ny bestyrelse ved mødet i marts 
måned. Sammensætning kan ses på FIF hjemmeside. Glædeligt at 
FIF herrer sikrede en suveræn oprykning til 1. division, tillykke med 
oprykning, og nu går jagten så for FIF`s ledelse på de mange penge, 
som DHF skal have for at servicere holdet i den nye række. CM / BK 
Ydun berettede at intet nyt er godt nyt. Det gode menneske Erik 
Andersen fortalte, at alt ånder idyl i Frederiksberg Rugby.  
PD / FKIF kunne med glæde fortælle at dørene virker efter hensigten i 
hal 3. Havde lidt rengørings – udfordringer i hal 3 og bad om ekstra 
skraldespande, monteret på modstandersiden i hal 3. Genskin fra 
vinduer i mødelokale var en udfordring, da det til tider generede 
spillerne på banen, spørgsmål om aflåste dame / handicaptoiletter 
blev vist ikke besvaret korrekt, men bør åbnes, så badmintonspillerne 
har lettere ved toiletbesøg. Anmodning om ekstra stik i 
omklædningsrum ville være dejligt, så især pigerne kunne tage sig 
dejligt ud efter hård træning / kamp. FBR mente desværre ikke, at der 
er samlet strømkapacitet nok i hallerne til at løse opgaven her og nu. 
Bad FBR om at se på småopgaver på FKIF – kontoret. 
JB / FA 2000 kunne fortælle at der nu var købt ny vaskemaskine.  
Parkering på privat område er nu så stort et problem, at opfølgning på 
beslutning fra sidste brugergruppemøde om kun parkering med gyldigt 
kort er gældende, skal effektueres asap. Bedre skiltning ønskes med 
nyt skilt opsat ved indkørsel til privat parkering.  
FA 2000 1. senior har kampafvikling skærtorsdag d. 13. april kl. 13.30 
og har brug for hjælp til aflevering af materialer i Frederiksberghallen 



efter kamp i Frb. IP. 
Samme opgave finder sted d. 22. april, hvor FA 2000 er blevet tildelt 
kamptidspunkt kl. 16.15 i FRB. IP og tidligst kan være retur i FRB. 
Hallen lige inden lukketid kl. 19.00 og derfor må bede om hjælp i 
mindst 1 time efter lukketid. Alternativt kan der måske bevilges chip 
med kode, som tidligere har fungeret udmærket ved sommer - 
træninger / omklædningsrum. 
FA 2000 har påtænkt sig fremover at afholde sociale klubaftener i eget 
klublokale. Ideen skal være at genskabe gamle dage, hvor 
medlemmer altid blev et par timer efter træning i hinandens selskab. 
Hvad er holdningen blandt foreningerne, hvordan kan man skabe 
bedre sociale tiltag for vores mange medlemmer og hvordan skal 
afholdelse finde sted. Forslag om samarbejde og dialog med forpagter 
Michael Thiberg etableres i lighed med eksisterende aftaler, hvor både 
FA 2000 og FKIF elitehold har gældende aftaler. JB tager selv kontakt 
til Thiberg og vil formentlig kunne fortælle mere om tiltag ved næste 
møde i brugergruppen. 
AD 6: Flere datoer på mandage i maj blev nævnt og undertegnede 
håber på mandag d. 22/5 i stedet for d. aftalte 15/5.  
AD 7: Hyggelig debat om mulighed for at se alle sportskanaler i lokaler 
med tv og storskærme. Som det er nu, kan der kun vises Viasat – 
kanaler og ønsket er, at brugerne også kan se Discoverys 
sportskanaler, som kan vise Danmarks landskampe og europæisk 
fodbold, hvor typisk danske hold deltager / kanal 6. Det vil medføre en 
ekstra udgift for FIU / Frederiksberghallerne og FBR forhandler med 
forpagter Michael Thiberg om fordeling af udgifterne. Kunne det 
kombineres med en fremvisning af forskellige kanaler i de forskellige 
lokaler, så står verden ikke længere og lokalerne vil fremover blive 
overendt, så køb bare flere stole og borde.  
Mødet sluttede præcis kl. 18.52 og den efterfølgende spisning blev 
indtaget i Sports – cafeen og skyllet ned med mulighederne fra 
Carlsberg – hanerne. 
 
Referent Jan Busk 
 
 
 
 


