Frederiksberg Idræts-Union
Referat af Brugergruppemøde
mandag d. 4. september kl. 17:00 i mødelokale 4.

Deltagere:
Formand Jørgen Bunder (JBU), Halinspektør Flemming Brøndsholm (FBR),
Erik Andersen (EA) Frederiksberg Rugby, Iben Bruun (IB) BK Ydun, Jan
Busk (JB) FA 2000, Per Dabelsteen (PD) FKIF, Steffen Christensen (SC)
FIF, Jesper Sørensen (JS) / Restaurant, Christine Bertram (CB) VLI og
Christian Pedersen (CP) CBS
Afbud fra: Jan Krogshede FB og Michael Andersen / Bestyrelse FIU
Deltog ikke: Karina Sefron (KS) Centerleder.
Forkortelse: Brugergruppen i Frederiksberghallen (BG)

Dato 4. oktober 2017
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

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra møde d. 29/5
2) Restaurant
3) Meddelelser fra:
Formanden
Halinspektør
Stående udvalg – Michael Andersen (Bestyrelsen)
4) Snak om FIU`s ønsker og oplæg til brugergruppernes fortsatte
arbejde. Se endvidere vedhæftede oplæg fra FIU ved mødet d. 23.
august, som Jørgen Bunder og Flemming Brøndsholm deltog i.
5) Snak om FIU`s udmelding om aflysninger
6) Nyt fra klubberne
7) Næste møde
8) Evt.

1) Referat fra sidste møde d. 29. maj blev minsandten godkendt trods
forvirring i indkaldelse om dato for mødets afholdelse. Et hurtigt smil
fra formanden og vi gik videre til
2) Hvor JS kunne informere om at den nye kok, Peter Andersen, havde
sat sit præg på en ny menu til Restaurantens gæster og som ville
følge årstiderne. Spændende og det ser vi frem til. I uge 37 vil You
See endelig komme forbi og installere Discoverys kanaler i
restauranten, så det efterfølgende vil være muligt at se endnu mere
sport, herunder Danmarks herreholds landskampe på kanal 5. Der

Centerleder Karina Sefron
ks@fiu-frederiksberg.dk

har været forespørgsler på både lokale 2 og 3 fra klubberne og det er
alt sammen meget fint, dog skal foreningerne vide, at restauranten
kan aflyse aftaler med 8 dages varsel. Det må vi antage er korrekt og
godkendt af FIU i kontrakten med forpagter. Anmodninger fra
foreningerne om leje af lokaler, må gerne ske via info@restaurant.dk ,
hvor Jesper Sørensen eller Michael Thiberg vil svare på henvendelse.
3) Formand JBU informerede om tilfredshed med Facebook – siden og
dens funktioner, som ser ud til at være taget godt imod af
foreningerne. Halinspektør FBR kunne fortælle, at Københavns
Håndbold havde indgået kontrakt med FIU om leje af Hal 4 og
indtagelse af lokale A og B, så det er bye bye for foreningerne med at
låne disse lokaler. Det sociale liv i hallerne er vigtigt for FIU og der må
gerne arbejdes sammen med foreningerne om tiltag i den retning. Det
vil være muligt med overnatning i hallerne efter korrekt anmodning til
FBR og ideen med klubaftener skal forfølges, dog med den pointe, at
klubberne bør afholde det samlet på tværs af sportsgrenene. Det kan
naturligvis være en udfordring at finde fælles fodslag om hvad der
skal vises på storskærmene, men vi håber på flere tiltag, nu hvor vi
fra uge 37 kan vælge mellem flere kanaler. De meget skrøbelig
udførte omklædningsrum i fodboldgangen skal gennemgå endnu en
renovering med start i omklædningsrum 5 og 6 og det bliver en større
udskrivning. Intet nyt fra stående udvalg ved MA.
4) Notat fra FIU om brugergrupper i de respektive haller og anlæg på
Frederiksberg var læst og der blev noteret, at alle anlæg havde hver
deres dagsorden og er så forskellige i deres dagligdag, at de
direktiver, som FIU ønsker at brugergrupperne skal følge bør
udskrives enkeltvis og ikke generelt, da det bestemt ikke giver nogen
mening til det arbejde der bliver lagt i diverse BG. Brugergruppen i
Frederiksberghallerne vil opfordre alle brugergrupper til at inspirere
FIU med nye ideer og tiltag ved deres møder i henhold til den
vedtagne vision og værdisæt samt beskrive det i de fremsendte
referater.
5) FIU`s nye version af aflysninger i diverse haller er blevet læst og
gennemgået med generel tilfredshed. En ny oversigt skal læres af
foreningerne og vil med tid blive et bedre aktiv end den tidligere
oversigt. SC / FIF kunne dog berette, at det PT havde kostet FIF
10.000,- kr. i flyttegebyr til DHF i forbindelse med at flytte kampe fra
hal 4 til alternativ hal. Måske det siger mere om, hvor amatøragtig
DHF er i omgangen med deres foreninger og kun betragter det som
en økonomisk affære, men alligevel bør vi hjælpe FIF hvor vi kan med
at undgå disse horrible gebyrer.
6) Deadline for ønsker til FBR er før udsendelse af referat og er derfor
sendt direkte til FBR på mail. Dog ønsker BG at de tidligere ønsker
bibeholdes af FBR og stadig diskuteres ved fremtidige møder.
7) FIF og BK Ydun kunne berette om den sportslige opstart i
divisionerne. CBS og formentlig andre brugere af hal 4 ønsker at
toiletterne er åbne v/ træning i samme hal. FKIF ønsker opfølgning på
ønsker fra sidste møde og det lover FBR at gøre. I VLI ønsker man
altid flere medlemmer og Christine Bertram kunne med et stort smil
fortælle om en lykkelig graviditet, som på sigt medfører at CB ikke
deltager i fremtidige BG – møder. Der er lovet en lige så sød
erstatning fra VLI. JB / FA 2000 havde ros til FBR for

omklædningsrum til ”Gubberne” ved deres ugentlige onsdags –
træning og for de ”stærke” gutter ved brugen af styrkerummet hver
onsdag formiddag i sommerferien / uge 26 – 32. Spurgte JBU om
BG`s hjemmeside under FIU, hvor der kun var billeder af JBU, FBR
og MA. Ligeledes var der mangler i teksterne på enkelte deltagere og
det må gerne opdateres inden næste møde. Er det brugervenligt at:
Stoffet på sæderne i styrkerum har været defekte siden maj måned
og trods lovning om udbedring ved sidste møde d. 29. maj stadig ikke
er klaret? Diverse omklædningsrum i fodboldgangen har været
ødelagte i meget lang tid og ikke er blevet renoveret i den 7 uger
lange sommerferie? Fodbolden startede i uge 33 og her blev
renoveringen af selv samme startet! Frederiksberghallernes lukketid i
weekenderne kan variere afhængig af aktiviteterne i hallerne og på
det udendørs anlæg. I tilfælde af ukendte aflysninger på dagen, kan
foreninger, der kommer retur fra udekampe blive ramt af en lukket hal,
uden at vide hvorfor eller med en løsning på hvordan de kommer af
med deres tøj og materialer. BG beder om at FBR i samarbejde med
sine medarbejdere udarbejder en løsningsplan til dette, som gerne
må indeholde et forbedret informationsniveau til foreningerne samt en
minimums tidspunkt – alternativt 3 timer før lukketid beskrevet på FIU
hjemmeside - for lukning af hal i weekenderne.
8) Næste møde er planlag til d. 27. november kl. 17.00
9) PD kommenterede skiltning v / indkørsel til privat parkering som
mangelfuld og en urimelig bøde – indtægt for parkeringsfirmaet. FDM
har en bedre version af skiltning og det ville være rimeligt at informere
bedre, så de rigtige brugere kan anvende parkeringspladserne. I
retfærdighedens tegn skal det nævnes, at det allerede nu er blevet
væsentlig bedre og nemmere at parkere.

Referent JB

