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      Mødereferat:  Brugergruppemøde  
                        
      Tid og sted:    Mandag d. 5. februar  
                         
      Tilstede:         Formand Jørgen Bunder (JBU), Jesper Sørensen /     
                            Restaurant 

(JS), Erik Andersen / Frederiksberg Rugby (EA), Charlotte           
Smidth Bonde / VLI 
(CSB), Steffen Christensen / FIF (SC), Iben Bruun / BK Ydun         
(IB), Michael Andersen / FIU Bestyrelse (MA), Michael 
Christiansen / Halinspektør – vikar (MC), Jan Busk / FA 2000 
(JB), Christian Nedergaard Pedersen / CBS (CNP) og  
Per Dabelsteen / FKIF (PD). 

                               
      Afbud:        Udeblivelse med afbud:  Jocelyne Umutoni 
        Udeblivelse uden afbud: Jan Krogshede / FB 
  
                               

                        
DAGSORDEN:  

 

1) Referat fra sidste møde d. 27/11 – 2017 blev godkendt 

 

2) Ændringer ved brug af vaskerum blev gennemgået af JB. Som 

administrator af vaskeriet i Frederiksberghallen, informerede FA 

2000 om det tilfredsstillende forløb fra starten i efteråret 2013 og 

frem til slutningen af 2017. Prisrammen for brug af vaskeriet, som 

var indgået og aftalt med FIU var overholdt var overholdt. Dog var 

der ikke taget højde for prisstigninger i både vand og el, samt 

reparation og udskiftninger / opgraderinger af nuværende maskiner. 

De næste 2 år vil FA 2000 så i enighed med FIU udskifte 2 

vaskemaskiner og opgradere med 2 nye tørretumblere inkl. nyt 

installationsmateriale, er sket i januar 2018, samt udskifte de næste 

4 tumblere løbende inden udgangen af 2019. Det medfører at prisen 

for vask/ tørre stiger fra 40,- kr. til 45,- kr. i 2018 og igen til 50,- kr. i 

2019. Vaskeriet skal stadig anses for at være til gavn for brugerne i 

Frederiksberghallerne og det vil stadig være mulig for nye brugere 

at tilmelde sig ordningen, ligesom man også kan framelde sig 

samme. 

 
 

3) JS havde traditionen tro ikke de store ændringer siden sidst for 

restauranten, men kunne meddele om mindre aktivitet i forbindelse 

med uge 7 og dermed også færre udbud fra køkkenet på visse 

dage. Mangler kun godkendelse af FIU. 

 

4) JBU havde intet nyt. MC kunne opdatere info om skader på tagene i 

Hal 2 og Hal 3, hvor den nuværende presenning gerne skulle kunne holde indtil den 

endelige reparation af samme effektueres i løbet af foråret. Klubberne skal formentlig 
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forvente aflysninger i forbindelse med entreprisens udførelse, men præcis omfanget 

afhænger af vejr, vind og den måde FIU afslutningsvis vælger at få udført entreprisen, ud 

fra de endelige tilbud der vil blive afleveret fra entreprenørerne  Kloakkerne i gangene er 

blevet renoveret, med en pragtfuld odeur til følge, og jobbet udføres af eksperter, der har 

fjernet alt fra overskydende fedt fra køkkenet til døde rotter. Glemmerum har lignet 

Jerusalems ødelæggelse i adskillige år, men det bliver der lavet om på. Overskuelighed 

samt nye hylder sætter præg på det gamle rum og så indføres der streng disciplin, når der 

skal ledes efter glemte sager samme med personalet. Det er desværre stadig ikke muligt 

at få alle til at rydde op efter sig i de voksnes styrkerum. Video – overvågning giver FIU 

mulighed for at tage fat i de skyldige og det skal effektueres fremover til brugernes glæde. 

Rengøring af samme er sat på dagsorden, igen til glæde for brugerne. MC tager fat i ind -  

lejerne KBH Håndbold og KuhreFysio om emnet. MA var glad for at deltage i mødet, men 

mente at den vikarierende halinspektør, som ligeledes er FIU`s formand, havde 

gennemgået de vigtigste info. 

 

5) CNP / CBS beder endnu en gang om at toiletterne i hal 4 er åbne, når der trænes i hallen. 

SC / FIF kunne berette, at KBH Håndbold havde spillet færdig i Euro – League i denne 

omgang og at FIF`s herrer i 1. division forbereder sig til den nye sæson i 2. division. Dog 

kan verserende rygter om konkurser hos andre håndboldklubber ændre denne forventede 

nedrykning. Søndag d. 4. marts har FIF et stort håndboldarrangement i hallerne. PD / FKIF 

fortalte, at klubbens bedste herrer var i oprykningsspil til 3. division, men havde formentlig 

udspillet deres rolle. EA / FRB underholdt med forskellen mellem Rugby og spillet i Super 

Bowl. Lærerigt for ikke vidende om de 2 sportsgrene – så tak Erik. JB / FA 2000 spurgte 

ind til samarbejdet med FGV, som er ansvarlige for blandt andet græsbanernes niveau og 

MC besvarede med, at forhandlinger om den fremtidige vedligeholdelse af anlægget var i 

gang, med de forventede  bump på den kommunale vej.  Intet nyt blev meldt fra BK Ydun, 

VLI. 

 
 

6) Næste møde vil være tirsdag d. 8. maj kl. 17.00 

 

7) EA var forarget over at sejre i sportens verden, som vist i TV under Håndbold – Em, blev 

fejret med at banke hånden op i loftet. Det ser alle sportsudøvere og så bliver det også 

udført i omklædningsrummene i Frederiksberghallerne.  De gamle omklædningsrum er 

udført i beton, så her sker der ikke noget, mens de nye omklædningsrum i fodboldgangene 

ikke er så robust bygget og tager alvorlig skade.  JBU bad klubberne overveje sociale 

aftener internt i deres klubber og så kan vi tage det som et punkt ved næste møde. 

 
8) Så gik vi alle til bords i restauranten, hvor vi spiste Jægergryde med Kartoffelmos. 

 
Ref.: Jan Busk 


