
Frederiksberg Idræts-Union 
 

Referat af Brugergruppemøde 
 mandag d. 29 maj kl. 17:00 

 
 

 
 
 
 
Deltagere: 
 
Formand Jørgen Bunder (JBU), Halinspektør Flemming Brøndsholm (FBR), 
Erik Andersen (EA) Frederiksberg Rugby, Carsten Rothmann (CR) og Iben 
Bruun (IB) BK Ydun, Jan Busk ( JB ) FA 2000, Jan Krogshede ( JK ) FB, 
Steffen Christensen ( SC ) FIF, Jesper Sørensen (JS) / Restaurant, Christine 
Bertram ( CB ) VLI og Michael Andersen ( MA ) FIU Bestyrelse. 
Direktør Søren Burchall (SB) deltog til mødet vedrørende punkt 3. 
Deltog ikke: Per Dabelsteen (PD) FKIF og Karina Sefron (KS) Centerleder. 
Dagsorden: 

1) Godkendelse af referat fra møde d. 13/3.  

2) Restaurant 

3) Oplæg til udlejning af lokale A og B til Københavns Håndbold 

4) Hvad vil vi med brugergruppen i Frederiksberghallerne fremover? 

5) Nyt fra udvalg 

6) Nyt fra klubberne 

7) Næste møde 

8) Evt. 

 
Indledningsvis skal det nævnes at brugergruppens regelsæt skal 
overholdes. Det betyder at indkaldelse og vigtig information skal tilgå de 
enkelte medlemmer senest 7 dage før afholdelse af ordinært møde og at 
referat fra møder skal udsendes senest 14 dage efter afholdt møde, dog 
senest 3 uger, da gennemgang og godkendelse af samme ikke står 
noteret i regelsæt før udsendelse. 
1) Referat fra d. 13/3 blev godkendt 

2) JS kunne informere om ansættelse af ny kok i nær fremtid og ellers 
havde de meget travlt med masser af arrangementer. 

3) Et seriøst oplæg fra SB om forespørgsel på udlejning af lokale A + B 
til Københavns Håndbold og en forlængelse af gældende aftale om 
at spille kampe i Hal 4 de kommende 4 år blev fremlagt. Nogle af 
udvalgsmedlemmerne havde modtaget forslaget fredag eftermiddag 
og nogen først kort tid før mødet. En livlig debat medførte at 
håndboldklubberne nok mente at kunne sige ok for udlejning, mens 
der også var utilfredshed med ikke at være klædt ordentlig på til så 
vigtig en beslutning. For ikke at tærske for meget i uenighederne, så 
bad formand JBU om 3 – 4 dages betænkningstid, så medlemmerne 
kunne kontakte deres bagland og dernæst komme med en konkret 
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beslutning. JBU sendte 3 dage senere en skrivelse til SB og så hører 
vi nok nærmere d. 22/6 fra JBU. Dog skal foreningerne gøres 
opmærksom på, at der nu reelt kun er mødelokale 1 og 4 samt 
muligheden for at spørge Restauranten om lov til at låne Lokale 2 og 
3. Forespørgsel på lokale 2 + 3 skulle være ca. 14 dage før og det får 
vi også svar på d. 22/6. 

4) Brugergruppen i Frederiksberghallerne er en vigtig instans for at 
vores udøvere kan få de bedste betingelser. Det er vores opgave at 
tage dette udvalg seriøst og medvirke til at både FIU og kommunen 
får korrekte info og kvalitative ideer.  Vi skal sørge for at forbedre 
forholdene og alle ønsker bør behandles effektivt ud fra de 
økonomiske rammer, som på sigt kan tilbydes fra FIU. 

Første punkt må være, at referater kan læses på FIU `s hjemmeside 
og at fotografen snart finder vej til et vores møder. Respekt for 
indkaldelse til møde og udsendelse senest 7 dage før møde. 
Udsendelse af referat skal også overholdes. Note til alle nuværende 
medlemmer om rettigheder og regelsæt må gerne effektueres, 
ligesom opfølgning på tidligere opgaver ikke skal skrinlægges, men 
gennemgås – læs skrivelse om prisliste fra FIU / Restaurant til 
klubberne ved egen afholdte arrangementer. Igen var der en livlig 
debat om brugergruppens berettigelse og ansvar, som tegner godt 
for fremtidige møder. 

5) Parkeringstavle til gavn for trænere og andre ”ansatte” i foreningerne 
skal sættes op nu, da der stadig er ufattelig mange parkerede biler, 
der ikke hører til på parkeringspladsen. Enighed om skrivelse på 
skiltene blev noteret af FBR, som i disse skrivende minutter 
formentlig er ved at sætte skiltene op. Ønsker om træning i 
sommerferien fra klubberne ønskes til møde d. 22/6. Har ikke flere 
noter med kvalitet skrevet ned om dette punkt, men i kan jo reagere 
på referat, skulle i komme på mere. 

6) Et langt møde havde drænet de respektive medlemmer af 
brugergruppen og der var meget lidt nyt fra klubberne. FBR foreslog 
at små ønsker var velkommen direkte til hans mail. 

7) Næste møde er ønskelistemøde torsdag d. 22/6 kl. 17.00, hvor JBU 
mener vi skal spendere et par timer i hinandens selskab. Skulle det 
være korrekt, så må FBR nok forberede sig på mange ønsker. 
Alternativt tro jeg at vi måske kan sende medlemmerne hjem kl. 
18.00 og med ønsket om en god sommerferie gøre opmærksom på, 
at det næste ”Rigtige” møde er mandag d. 4/9. kl. 17.00. 

8) Evt. – ingen bemærkninger. 

 

 

Referent  JB 

 

 

 
 


