
Frederiksberg Idræts-Union 
 
Mødereferat:  Brugergruppen ved Frederiksberg IP / 

Damsøbadet. 
Sted: Damsøbadet. 

Tid:  Tirsdag den 12. maj 2015. 
 

 

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

 
DAGSORDEN: 

                       1: Protokol 
                       2: Meddelser 
                       3: Faciliteter 
                       4: Aktuelt emne: 
                            Debat om FIU’ nye version              
                       5: Næste møde 
                       6: Eventuelt 
 Ad pkt. 1+2 
RW Det er brugergruppe repræsentanten selv der skal give 

kontaktoplysninger til  unionen. 
Der var ingen kommentar til referatet, så det blev godkendt 

 

Ad. Pkt. 3 
JH Trænere og svømmere er meget glade for den nye tavle i svømmehallen. 
 
RW  Den ”nye” træningsplan for styrketræningen forløber godt. 
 
ML  Der har ikke været nogle problemer. 
 
RW Vi har rigtig mange løbere tirsdag og torsdag og det giver udfordringer 
både mht omklædningsrum og ved samling. 
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SF Løberne må bede vagten om at åbne flere omklædningsrum. Da i er så 
mange der samles og faktisk spærrer både trappe og gangen, for husets 
andre bruger, vil jeg anbefale, at samlingslokalet evt bookes til disse dage. 
 
ML Afløbet i dameomklædningen er ofte stoppet. 
Tit og ofte møder vi ind til jord og grus på gulvet, hvilket gør det meget gulvet 
meget glat. 
 
SF vil tage en snak med Anders Bunckenburg for at finde en løsning. 
 
ML forespurgte om det var muligt at få et klapbord, som de kunne bruge som 
dommerbord og de savnede også fangenettet i målet. 
 
SF det kan godt lade sig gøre, vi vil finde et frem. 
 
CB Stolperne til beachvolley trænger til en gennemgang. Vi har lavet en stor 
indsat for at opretholde et godt naboskab vedr. støj. 
Flere gange er der blevet observeret håndboldspillere på banen, som har 
slæbt små mål over til banen og brugt volleynettene , som mål net. 
 
SF ville meddele personalet, at der skal holdes et ekstra øje med dette. 
 
 SF kunne oplyse, at ”kasteskuret” ville stå klar den 1. uge i juni. 
 
MS  vi har et stort ønske om at vandpumpen i deres skur blev fjernet. 
 
SF vil undersøge om der evt kunne være en alternativ løsning m.h.t.  
vandpumpen. 
 
MS  Sargen ser rigtig skidt ud. 
 
SF kunne kun give MS ret. Dette skyldes b.la. at målene bliver kørt ud over 
den og ud på løbebanen. 
Sf kunne oplyse at efter sommerferien ville målene være låst sammen parvis 
og at trænerne skulle hente en nøgle hos vagten. 
 
Ad. Pkt. 4 
Der var en dialog vedr. FIU’s nye vision.  
 
JM kunne oplyse, at det ikke var brugergruppen der skulle komme med 
input, men opfordrede folk til at komme til et af de visionsmøder de var 
inviteret til. 
 
Ad. Pkt. 5 
Næste møde er tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 17:30  
 
Ad. Pkt. 6 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
Referant: 
Sanne Flex 
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