
Frederiksberg Idræts-Union 
 
Mødereferat:  Brugergruppen ved Frederiksberg IP / 

Damsøbadet. 
 

Sted: Damsøbadet 
 

Tid:  Tirsdag den 17. februar 2015. 
 
 

 

 
 
 
Tilstede:     Rene Vincentsen, formand, RV 
                    Kim Wolfram, Gartner afd., KW 
                    Jørgen Blak-Larsen, FIF- Petanque, JB 
                    Mansoor Siddiqi, FHI, MS 
                    Poul Glasius, SAGA, PG 
                    Jørgen Andersen, AJ 
                    Jannie Hager, HSK, JH 
                    Niels Dreilser, FRBV, ND 
                    Maria Lund, KSG, ML 
                    Trine Jacobsen, FIF atletik, TJ 
                    Jens Monrad, FIU, JM 
                    Anders Bunckenburg, Tre Falke Hallen, AB 
                    Sanne Flex, Halinspektør, SF 
 Afbud: 
                    Mie Jacoby Heinskov, ODK, VB 
                    Per Mundberg Sørensen, YDUN, PS 

 
DAGSORDEN: 

                       1: Protokol 

                       2: Meddelser 

                       3: Faciliteter 

                       4: Aktuelt emne:    
                    Klargøring til sommersæsonen i Frederiksberg Idrætspark 

Arrangementer, opslag, stadion (sarg, planker, højdesprings-støtter, 
overliggere  o.a. ), beachwolley, petanque, adgangsforhold, 
stævnemateriel, stævne afvikling, affald (hvem?), træning (andre 
klubbers brug af stadion = håndbold, svømning m.m), fodbold, 
ferieperioder. 
                           5: Næste møde 

                           6: Eventuelt 

 

 Ad pkt. 1 
Referat godkendt. 

KW Forespurgte om referatet kan blive fremsendt til alle, da ikke alle har log 
in til FIU hjemmesiden. 
SF vil sørge for at dette vil ske i fremtiden. 

  
 
 
Dato marts 2015 
 
Damsøbadet / 
Frederiksberg 
Idrætspark 
 
Sønderjyllands Allé 6 

2000 Frederiksberg 

 

Telefon   38 77 60 30 

www.frederiksbergidrae

tspark.dk 

frederiksbergidraetspar

k@fiu-frederiksberg.dk 

 

Sanne Flex 

Halinspektør 

Mobil: 60 94 30 40 

sf@fiu-frederiksberg.dk 
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Ad. Pkt. 2 
 ML KSG ønskede at få et regelsæt vedr. styrketræningslokalet. 
AB kunne meddele at lamperne i Tre Falke nu var blevet lavet, der var sat 
koste op, samt at endevæggen var blevet malet. 
KW forklarede, efter forespørgselse, hvordan man testet kunstgræsbanen. 
RV uddelte skema vedr. styrketræningslokalet, ud fra skemaet kunne man 
se at tider til KSG ikke var med.  
Der blev indgået en aftale om at FHI og KSG skulle dele tiden 18.30 til 19.00 
om onsdagen. 
RV orienterede endvidere om formandsmødet hvor man havde drøftet den 
nye skolereform, hvor klubberne kunne indgå en form for partnerskab ved 
undervisningen.  
 
Ad. Pkt. 3 
AB Tre falke hallen er nu gennemgået 100 % så alt virker. 
Alle gav udtryk for deres tilfredshed med hallen. 
JH  Der er problemer med nogle af banetovene og trænerne har et stort 
ønske om at få en større whiteboard nede i svømmehallen. 
SF kunne oplyse, at tovene var der bestilt reservedele til og hun ville 
undersøge prisen på ny tavle. 
JB Hos petanque er alt fint. 
AJ Forespurgte om måltavlen var blevet lavet eller efterset, da der var 
problemer ved U16 landskampen. 
Ligeledes blev der forespurgt på muligheden for omklædningsrum på 
træningsaftener. 
SF kunne oplyse at hun havde været i kontakt med leverandøren. Når det 
gælder omklædningsrum skal klubberne tage kontakt til vagten. 
MS spurgte om det var muligt at få et længere kabel til projektoren i 
fælleshuset og om der var mulighed for en rampe til skuret pga. en høj kant. 
 
Ad. Pkt. 4 
Vedr. klargøring af anlægget blev det besluttet, at springe dette over, da 
dette ikke ligger under brugergruppen men udelukkende er et drift 
spørgsmål. 
JB Vores låseboks ved bagindgangen virker ikke så godt mere. 
SF vil få kigget på det. 
RV  FIF ønskede adgang til omklædningsrum i ferieperioden. 
 
Ad. Pkt. 5 
Næste møde er tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17:30  
 
Ad. Pkt. 6 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
Referant: 
Sanne Flex 
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