
Frederiksberg Idræts-Union 
 
Mødereferat: Brugergruppen ved Frederiksberg IP / 

Damsøbadet 
 

Sted: Damsøbadet 
 

Tid: Tirsdag den 20. oktober 2015. 
 

 

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

 
DAGSORDEN: 

1: Protokol 

2: Meddelser 

3: Faciliteter ( Herunder brug af styrketræningsrummet ) 

4: Aktuelt emne: 

Halinspektøren informerer om anlæggets økonomi,  herunder om             

den del af budgettet, herunder om den del af budgettet, der giver 

mulighed for vedligeholdelse, forbedringer og nyanskaffelser. 

5: Næste møde 

6: Eventuelt 

 

 Ad pkt. 1 
RV Forespurgte om der var kommentar til referatet. 
 Der var bred enighed om at referatet var kommet meget sent. 
 
 

  
 
 
Dato 4. november  2015 
 
Damsøbadet / 
Frederiksberg 
Idrætspark 
 
Sønderjyllands Allé 6 

2000 Frederiksberg 

 

Telefon   38 77 60 30 

www.frederiksbergidraetsp

ark.dk 

frederiksbergidraetspark@

fiu-frederiksberg.dk 

 

Sanne Flex 

Halinspektør 

Mobil: 60 94 30 40 

sf@fiu-frederiksberg.dk 
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SF beklagede og oplyste, at hun var blevet gjort bekendt med, at 
der kun måtte gå 14 dage og dette ville blive overholdt. 
Referatet blev godkendt. 
 
RV Da FIF håndbold nu har fået træningstid i Tre Falke Hallen, vil 
de derfor blive indbudt til næste møde.  
RV kontakter FIF vedr. repræsentant til brugergruppen. 
 
Ad. Pkt. 2 
RV Forespurgte til episoden i sommerferien, hvor vandet pludselig 
blev lukket, hvilket var til stor gene for petanque. 
 
SF kunne oplyse at hele fejlen lå på hendes skulder og havde lært, 
at hvis der bliver sagt at de lukket for vandet i Damsøbadet, kan 
dette også  indbefatte idrætsparken. 
 
RV Løbe afdelingen  fylder meget, på gange og trapper, ville det 
stadigvæk kunne lade sig gøre, at de bookede samlingen. 
 
SF syntes at FIF atletik skulle booke samlingen på de ønskede 
dage og ville kontakte FIF atletik hvis vi enkle gange skulle have 
meget mødeaktivitet.  
 
JM meddelte at kommunen havde afsat en stor sum penge til gavn 
for idrætten. 
Dette betyder at Tre Falke Hallen får ventilation og ny belysning. 
 
De 3 gamle kunstgræsbaner får nyt kunstgræs tæppe og der bliver 
etableret yderligere kunstgræsbaner på Jens Jessensvej. 
 
Damsøbadet vil blive renoveret i 2019 
 
Hermeshallen vil blive revet ned, men intet vedr. hvad der så skal 
bygges er endnu ikke på plads. 
 
RV Der har jo været visionsmøder og man afventer nu et udspil fra 
unionen.  
 

Ad. Pkt. 3 
Tre Falke Hallen: 
ML oplyste at gulvet i hallen til tider var glat og der var sand og grus 
på banen. 
 
PS tilsluttede sig dette og oplyste, at dette også satte sig på boldene. 
 
SF var bekendt med denne problematik, men det er en svær opgave 
at løse, da næsten alle vores brugere, skoler som foreninger vælger, 
at gå udendørs med deres indendørssko og så ind i hallen igen.  
 
Der bliver derfor appelleret til foreningerne om selv at overholde 
regelsættet om, at der ikke må benyttes udendørs sko på halgulvet. 
 
 
 



AB oplyste at døren som alle åbnede var en nødudgang og derfor i 
princippet ikke skal åbnes.  
 
AB oplyste at der var blevet bevilliget penge fra kommunen til 
ventilation og nyt lys i Tre Falke Hallen og dette ville blive sat i værk 
inden jul. 
 
ML udtrykte bekymring ingen træning midt i turneringen. 
 
SF kunne berolige med, at der ville blive udarbejdet en ”nødplan”, 
men at vi endnu ikke har fået startdatoen for projektet, men håbede på 
at det ville blive passet ind så det generede skoler og klubber så lidt 
som muligt. 
 
MS Hvis dørene i hallen er nødudgange, ønskede man en rampe til de 
handicappet. 
 
AB noterede dette. 
  
 
Svømmehal: 
JH Trænerne er meget generet af larmen fra udsuget i svømmehallen. 
 
SF kunne oplyse, at der havde været ventilation folk på opgaven, men 
desværre uden held. 
 
Udendørs: 
ND ingen bemærkninger. 
 
RV oplyste at der skal laves en plan om brugen af kastegården. 
 
MS Atletikudvalget kender ikke til denne nye plan om brugen af 
kastegården. 
 
JA Forespurgte om det var nødvendigt at have sargen på hele 
vinteren. 
 
MS De svagtseende gør brug af den når de løber. Er der ellers noget 
nyt vedr. rep. af sargen. 
 
KW Der skal findes nogle penge til at få den sat fast igen. 
 
RV kunne oplyse at atletikken er meget glad for det nye sky i 
kastegården. 
 
MS forespurgte Kim om det var muligt, at få lavet en rampe til deres 
skur. 
 
KW noterede dette. 
 
Styrkerummet: 
Der blevet lavet en kort gennemgang af fordelingen af tiderne og Ydun 
fik tildelt tiden om torsdagen fra kl. 21-22. 
 



SF fremsender revideret skema ud sammen med referatet. Skemaet 
vil ligeledes blive hængt op i styrketræningsrummet. (se sidste side i 
referatet) 
 
Andet: 
RV havde bemærket at en del af de røde tryk (døråbnere) var revet ud 
af væggen. 
 
SF havde rekvireret håndværker til det. 
 
AB meddelte at han ville lave en reklamation på det, da det var ham 
der havde fået sat dem op. 
 
MS havde kun rosende ord vedr. fælleshuset. 
 
RV Bruserne i omklædning 7 trænger til at blive afkalket. 
 
Ad. Pkt. 4 
SF orienterede meget kort om budgettet og forespurgte om evt. 
fremtidige ønsker. 
 
JH ville vende tilbage. 
 
MS ønskede et EL tidtagningsanlæg evt. via fotoceller. 
 
Ad. Pkt. 5 
Næste møde er tirsdag den 23. februar 2016 kl. 17:30  
 
Ad. Pkt. 6 
 
SF orienterede om ADK systemet, der var blevet sat på ydredørene til 
stadion og klubberne ville få fremsendt ”bestillingsliste”.  
Der blev endvidere oplyst klubberne skal lægge 50 kr. i depositum pr. 
brik. 
 
 
 
Referent: 
Sanne Flex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Frederiksberg Idræts Union 

Fordeling af tid i styrketræningslokalet i Frederiksberg Idrætspark 

  16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 

                

Mandage FIF, ungd. Hold FIF, sen.elitehold KSG 19-22 

                

Tirsdage HSK, elitehold       

                

Onsdage     FHI FHI / KGS KSG 19-22 

                

Torsdage HSK, elitehold     YDUN 20-22 

                

Fredage HSK, årgang 1 FIF, sen.elitehold   

                

  10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 

                

Lørdage HSK, elitehold evt. FIF   

                

Søndage               
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