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      Mødereferat:  Brugergruppemøde  
                       
      Tid og sted:    Tirsdag den 8. maj 2018 
                                                      
      Tilstede:         Formand Jørgen Bunder (JBU), Erik Andersen /       
                             Frederiksberg Rugby (EA), Charlotte Smidth Bonde /  

       VLI (CSB), Steffen Christensen / FIF (SC), Iben Bruun /BK 
       Ydun (IB), Michael Christiansen / Halinspektør – vikar  
       (MC),  

                            Jan Busk / FA 2000 (JB), Jan Krogshede / FB (JKR), Peter  
       Vistisen / CBS (PV) og Jørgen Bunder for FKIF. 

                               

      Afbud:        m. afbud Michael Andersen / FIU - Bestyrelse    

        u. afbud Jesper Sørensen / Restaurant 
  Michael Thiberg havde ikke reageret på  
                                        henvendelse fra JBU og MC. 
                                              
DAGSORDEN:  

 
1) Referat fra sidste møde d. 5/2 – 2018 blev godkendt 

 

2) Punkt udgik, da forpagter eller daglig leder ikke deltog på mødet. 

 

3) Intet nyt fra formanden (JBU)  

Halinspektør MC havde følgende info:  

A. Ismaskine er kaput og det kan ikke betale sig at reparere den. 
FIU indkøber ny fryser til poser der kan køles ned. Prøveperiode på 
1 år med de respektive klubber, som selv har ansvaret for at 
poserne ikke forsvinder.  
 
B. Glemmerummet er reetableret med nye reoler og kasser til det 
glemte. Er glemte sager ikke afhentet inden for 3 måneder, så bliver 
de sendt til god brug i andre lande.  
-Der er etableret høje vandhaner i hal 2, så der kan fyldes vand på 
flasker.  
 
C. Der er indkøbt ny blå letvægtsrullemåtte til hal 1,2 og 4 og uhyret 
måler 1 x 2 meter. Alle er tilfredse og ny måtte kræver kun 1 person 
for at blive flyttet.  
D. Nøglebriksystem er under revision, da ingen rigtig har været 
tilfreds med det siden indførslen i 2013. Dejligt at det bliver 
prioriteret og klubberne skal hjælpe FIU i alle henseender når vi 
bliver bedt om det.  
 
E. Åbningstider i sommerperioden vil fremgå på infotavlen. 
 
F. Specialønsker aftales med halinspektøren, Uge 28 og 29 er helt 
lukkede. De andre uger kan der afleveres ønsker til.  
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G. Første juni tiltræder ny halinspektør og manden til opgaven hedder Jan Schlyter og 
kommer senest fra Skovshoved Sejlklub.  

 
H. Intet nyt fra stående udvalg / FIU. 

 
4) FKIF: Per Dabelsteen er stoppet og ny deltager udpeges til næste møde.  

 

BK Ydun / IB kunne meddele, at de endnu en gang havde fået ny bestyrelse og ny formand – 

puha, men dog også at nogle af de ”gamle” fortsætter det frivillige arbejde i bestyrelsen. 

Frederiksberg Cup i August sammen med FIF er et nyt stævne med inviterede hold i mange 

årgange. Spændende tiltag.  

 

VLI / CSB kunne berette om flyttede kampe og deraf grimme kampflytningsgebyrer på 1.700,- 

kr. MC konstaterede tørt, at skyldtes flytningen et FIU arrangement, så kan regningen sendes 

videre til FIU. Mangler rens til harpiks – maskine. Det klarer håndboldklubberne med MC og 

medarbejderne i hallen.  

 

FB har startet tumlingefodbold for nyfødte og til ca. 4 års alderen. Held og lykke med det og 

husk at have en plan for bleskift midt i træningen.  

 

CBS / PV havde spørgsmål endnu en gang til toilet - forholdene i hal 4 / træningsaftener. 

Handicaptoilet skal være åbent til kl. 23.00. MC husker medarbejderne på aftalen. CBS havde 

ligeledes en kommentar til Odeur i omklædningsrummene. Forklaring ligger i kloakkerne, som 

FIU arbejder hårdt på at udbedre sammen med eksperter i slam.  

 

FIF har stor sportslig succes og repræsenterer Frederiksberg på flot vis ved DM for ungdom. 

Nye indkøb til junior – fitness ønskes, så de ikke ”låner” i voksen – styrkerum. Det må man 

nemlig ikke. MC supplerer så der er 3 sæt af 1, 2, 3, 4 og 5 kg vægte. 

 

EA / Frb. Rugby har også succes på de grønne baner. Ikke bare i Danmark, men såmænd 

også i Skåne / Sydsverige med sejre i Nordisk Cup hvor de vandt i en turnering med 30 hold. 

Endnu en gang underholdt EA med en mindre anekdote fra Zimbabwe til stor glæde for de 

deltagende. 

 

FA 2000 / JB indgik aftale med BK Ydun og FIF om brug af styrkerum om mandagen i 

tidsrummet fra kl. 17.00 – 20.00. Begge klubber indgår i samarbejde med FA 2000 om at 

benytte rummet fuldt ud. Til gengæld kan FA stadig sende enkelte spillere ned og træne 

tirsdag til fredag fra kl. 16.00 – 20.00 efter godkendelse. Havde ønske om at nedlægge 

indgang ved støvlerum og udvide vaskerum med udgang samme sted, så vaskerum kunne 

bruges uden at hallen skulle hjælpe med åbning og personale.  

 

5) Blev sprunget over, da punkt 5 ikke var med i dagsorden. Måske en slags kinesisk censur, 

hvem ved…?  

 

6) Forslag til næste møde blev tirsdag d. 28. august kl. 17.00 i mødelokale 4. 

 

7) God sommerferie til alle og derefter gik alle deltagerne ind for at spise i restauranten kl. 18.30, 

hvor vi desværre ikke kunne se Viborg – KBH Håndbold på TV 2 sport, fordi der ikke er købt 

”licens” til denne kanal. Længe leve udbyderne på mobiltelefoner, hvor vi så fulgte med i flere 

tempi. 

 
Ref.: Jan Busk 

 


