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Brugergruppemøde mandag d. 27/11 kl. 17.00 
Deltagere: Formand Jørgen Bunder (JBU), Halinspektør Flemming Brøndsholm (FBR), Erik Andersen 
Frb. Rugby (EA), Michael Andersen / Bestyrelse FIU (MA), Jan Krogshede / FB (JKR), Iben Bruun / BK 
Ydun (IB), Steffen Christensen / FIF (SC), Jesper Sørensen / Restaurant (JS), Jan Busk / FA 2000 (JB), Per 
Dabelsteen / FKIF (PD), Charlotte Bonde / VLI (CB) og Michael Christiansen / Formand FIU (MC). 

 

Afbud: Jocelyn fra CBS havde meldt afbud på Facebook, Christine Bertram / VLI er med på referat, men 
deltager ikke i møder grundet lykkelige omstændigheder, og Christian Nedergaard /CBS deltog ikke. 

 
Alle havde et print af dagsorden, så den gentager vi ikke og konstaterer at: 
 

1) Referat fra sidste møde d. 4. september blev godkendt 

 

2) JS fortalte at der ikke var de store aktiviteter og reservationer i Frederiksberghallerne og 

restauranten, men der var arrangementer til større steder ud af huset. Undtagelse er fredag d. 

8/12, hvor alt er optaget og at foyeren indtil restauranten vil være åben for køb. 

 

3) JBU havde taget kontakt til FC Hermanos samt FC Frederiksberg for at høre om interesse i at 

deltage ved brugergruppemøder. FC Hermanos ved ikke hvorfor de skal deltage, så derfor 

bruger de ikke tid på BG – møder og FCF har det ikke været muligt at få i tale endnu, til trods 

for at JBU ihærdigt har forsøgt. 

Da begge foreninger kun spiller kampe på JJV, så er det vel godkendt.  

Flemming Brøndsholm skifter job pr. d. 27. november. Fratræder stillingen som halinspektør 
og skal fremover være teknisk medarbejder på større projekter for FIU. Der er ikke ansat eller 
søgt efter ny halansvarlig, men indtil det bliver realiseret, så overtager Michael Christiansen 
jobbet som vikar. I øvrigt kan det nævnes at jobbet som centerleder efter Karina Sefron 
skæres væk, så ingen ekstra udgifter i forbindelse med jobrokaderne. FBR informerede om få 
aflysninger i december, men til gengæld mange i januar. Håndboldklubberne synes at have 
tjek på fordeling af haltid i relation til aflysninger. 
 
MC fortæller at der er problemer med de ikke særligt begavede fodboldspillere i 
omklædningsrummene. Der mangler respekt og den eventuelle jubel må ikke udmønte sig i 
banken på loft, som ikke kan holde til det. FIU vil sende et skriv ud om dette til klubberne og 
især den del om ansvaret og evt. betaling for ødelæggelser vil blive præciseret. Spørgsmål om 
tilpasning af omklædningsrum til ikke særligt begavede fodboldspiller blev foreslået, som 
ligeledes virkede mere enkel end at gøre ikke begavede fodboldspillere begavet. 
MA berettede om møde i Økonomi – udvalget sammen med respektive halinspektører. Formål 
var budget og opgaver for anlæggene i 2018 og der var positivt nyt på de fleste projekter. Ikke 
at vi kunne få oplyst nøjagtige datoer for start og slut på de bestemte tiltag, men der ville 
løbende blive opdateret via FIU og måske i nyhedsbreve. Blandt projekterne var renovering af 
Damsøbadet i 2. halvår 2018, kunstgræs på JJV med påbegyndelse forhåbentlig før 
sommerferien og renovering af håndboldgangen i Frederiksberghallen. 
 

4) FBR kunne berette om ny APP der hedder Wannasport, hvor alle og enhver kan leje sig ind og 

dyrke indendørs idræt i dagtimerne mod betaling. Et glimrende tiltag, som på sigt forhåbentlig 

kan være både givtig og glædelig så hallerne ikke står tomme. Booking kan kun foretages 

uden for foreningernes tider. Dernæst sendte FBR en oversigt på budget for 
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Frederiksberghallerne og hal 4 til de fremmødte og endnu en gang må man små – le af 

fremgangsmåden det bliver gjort på. Kunne det ikke være en god ide, at repræsentanterne for 

klubberne er bedre klædt på til et så vigtigt punkt næste år!!!  Beslutningen blev at hvert 

medlem af BGR. / Frb. Hallen kiggede oversigt igennem og skulle der være kommentarer, så 

ville det komme i kølvandet af dette referat inden godkendelse.  

 

5) 25/50/75 hed det oprindeligt og nu er det så omdøbt til – Bevæg dig for livet. DGI, DIF og 

Frederiksberg Kommune har indgået et fælles ”Fodslag” om at gøre alt hvad FIU og klubberne 

kan for at realisere dette tiltag. 75 % af Frederiksberg skal være aktive og 50% indmeldt i 

foreninger inden år 2025. Vældig optimistisk sat i relation til de ubønhørlige hårde kampe FIU 

har for at få flere arealer til anlæg for idræt, det være sig både uden – og indendørs. Der 

opfordres til kreative indslag med det nuværende pladsareal og bymiljø og det kunne tænkes 

at Badminton kan afvikles udendørs eller Rollator – gang / løb for + 70 kan iværksættes. Dog 

skal vi huske på, at der også skal skaffes frivillige som tovholdere. 

 

6) SC / FIF kunne til dels glæde sig over at København Håndbold havde kvalificeret sig til 

puljespillet i Europa, men var ligeledes klar over udfordringerne med træningsplads til FIF – 

holdene i samme periode i 2018. FIF havde haft udfordringer med strømafbrydelser i kampe 

og bad så inderligt om at der kunne indkøbes en transportabel måltavle. I BK Ydun kunne IB 

berette om ro og mag, men havde dog haft udfordringer med at booke mødelokaler. Vil være 

mere opmærksom fremover på at spørge forpagterne om lån af lokale 2 eller 3. CB / VLI – 

hygger sig og er glad for samarbejdet med de andre håndboldklubber. JKR / FB havde ros 

med til JS for et glimrende arrangement d. 4. november i forbindelse med ungdoms – 

Gallafest for FB`s store ungdomsafdeling. JKR anmodede om flere parkeringskort end de 10 

som FB er tildelt. Desværre kommer der ikke flere parkeringspladser og skulle alle bede om 

flere P – kort, så løser det ingen problemer her og nu – tværtimod. EA / Frb. Rugby har altid 

nogle gode historier i ærmet og denne gang kunne EA berette om tidligere diverse problemer i 

KI, som måske kunne relatere til vores dagligdag. Ellers går det fantastisk i Rugbyklubben, 

som i år har væltet sig i guld og sølvmedaljer. Vi stemmer i med et rungende tillykke. PD / 

FKIF fortalte at resultat – tavle i hal 3 ikke virker og ønsker en afklaring asap. PD havde også 

taget kontakt til FDM i forbindelse med undertavler til parkeringsinformationer v / Jens Jessens 

Vej og de bliver sendt ud af JBU / MC sammen med referat. JB / FA 2000 bad foreningerne 

om deres holdning til sociale aftener for klubberne individuelt og udbad ønsker til 2018 for 

dette punkt, så klubberne kunne komme i gang med at skabe sociale tiltag hver især. 

 

7) Nyt møde blev sat til mandag d. 5. februar 2018 kl. 17.00 og JBU er ansvarlig for at booke 

mødelokale, så alle deltagere ved hvor det er og kan komme til tiden. 

 

8) Evt. omhandlede glædelig jul og godt nytår til alle og så blev der serveret And med tilbehør i 

Restauranten. 

 
Referent: Jan Busk 

 
 


