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Mødereferat:  Brugergruppen ved Frederiksberg IP / Damsøbadet. 
Sted: Damsøbadet. 

Tid:  Tirsdag den 23. Marts 2016 
 
 
 
 
 

 

 
Tilstede:   Rene Vincentsen, formand, RV 
                  Jens Monrad, FIU, JM 
                  Mansoor Siddiqi, FHI, MS 
                  Poul Glasius, SAGA, PG 
                  Jannie Hager, HSK, JH 
                  Anders Bunckenburg, Tre Falke Hallen, AB 
                  Per Mundberg Sørensen, YDUN, PS 
                  Sanne Flex, Halinspektør, SF 
                  Kim Wolfram KW 
                  Katrine Dahl, FIF atletik, KD 
Afbud:        
                  Maria Lund, KSG, ML 
                  Jens Monrad JM 
 
Repræsentanter fra ODK, Fodbold udeblev uden afbud. 
                       
DAGSORDEN: 
                      1: Protokol 
                       2: Meddelser 
                       3: Faciliteter ( herunder brug af styrketræningsrummet ) 
                       4: Aktuelt emne: 
 Foreningerne og Frederiksberg Idrætspark 

A:  Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 ( 

undersøgelsen gennemgås, derfor bedes                  

hver repræsentant undersøge med deres bagland 

hvad og hvorfor der er lagt vægt på nogle af svarene – 

dette er kun så vi kan gøre tingene bedre ) 

B:  Nyt fra foreningerne ( f.eks. fremtidige 

arbejdsopgaver og tiltag i foreningen – korte indlæg fra 

deltagerne ) 

                     5: Næste møde 
                     6: Eventuelt Faciliteter 

  
 
 
Dato XXX 
 
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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 Ad pkt. 1+2 
RW Byder Katrine fra FIF atletik velkommen til brugergruppen. 

Der kunne oplyses at løberne, de store motionshold, havde fået mødested i 

samlingen, så de ikke stod og spærrede trappe og gang, og dette var en god 

løsning. 

Vedr. Tre Falke kunne der oplyses, at det gik mod slutningen, der var nu sat 

CO2 følere op og man arbejdede forsat  med lysstyringen. 

PS kunne meddele at det kun var positiv bemærkninger han havde fået retur 

efter det løft man havde givet hallen. 

 
Ad. Pkt. 3 
MS Afleverede foto til brugergruppen vedr. depot rummet i Tre Falke Hallen. 
Disse foto viste et rod der bevirkede at FHI Rugby ikke kan komme til deres 
rekvisiter. 
 
MS takkede  dog Anders Bunckenburg og Sanne for deres store 
hjælpsomhed vedr. oprydningen. 
 
MS Gjorde opmærksom på at FHI havde fået en udfordring vedr. dørtrinnet 
på den nye dør. 
AB tager handling på dette. 
 
MS FHI og fodbolden havde haft nogle udfordringer, men dem havde de selv 
fået løst. 
 
Der blev forespurgt om måltavlen kunne vise klokken, da dette var et ønske 
fra brugerne. 
SF ville undersøge om det er muligt. 
KW Kunne oplyse, at der i nærmeste tid vil påbegynde reparation af denne. 
 
MS  Forespurgte på vegne af de svagtseende om hvornår der sidst var 
blevet malet streger på atletikbanen. 
KW kunne oplyse at det blev de  i 2009. 
 
JH Spurgte ind til dryland og evt ribber og måtter. 
SF kunne oplyse der havde været tømmer ude og besigtige væggene, da 
vægge er meget prorøse. 
Den optimale løsning ville være hvis halvdelen af skabene dernede blev 
flyttet så ribberne kunne placeres der.  
SF foreslog, hvis det var ønskeligt, at hun tog et møde med trænerne der 
skal bruge rummet. 
 
RV Savnede forsat en lås på det allerbagerste toilet på idrætsgangen. 
 
RV opsætning af timefordelingen vedr. styrketræningslokalet i lokalet eller 
ved indgangen til rummet. 
 
JH kunne oplyse at HSK pt ikke bruger styrketræningen om tirsdagen. 
 
MS kunne oplyse at armaturet til køkkenvasken var løst. 
SF  vil straks få det ordnet og appelleret samtidig til, at man ringede eller 
sendte en mail, når der opstod disse små hverdags ting. 

 
 
 
 
 
 
 



 
MS Forespurgte om stadions foreninger havde fortrinsret til booking at 
fælleshuset i aftentimerne. 
De havde nemlig bemærket en øget brug af huset i aftentimerne. 
SF vil undersøger dette. 
 
 
Ad. Pkt. 4A 
Brugertilfredsheds undersøgelsen blev gennemgået for henholdsvis Stadion, 
Tre Falke Hallen og Damsøbadet. 
SF oplyste at en sådan undersøgelse var guld værd for anlægget, så man 
hele tiden kunne blive bedre og ikke mindst få en dialog omkring de 
”udfordringer” som klubber har og det var på denne baggrund at 
repræsentanterne var blevet bedt om i indkaldelsen til gå til deres bagland, 
og få viden om grunden til de mindre positive svar. 
 
SF kunne dog konkludere at dette ikke var sket, så derfor var der kun en 
mindre fortolkning om  nogle af undersøgelsens spørgsmål. F.eks. Havde 
man nok fortolket ”åbningstid” som ”træningstiden” 
 
Ad. Pkt. 4B 
Intet nyt fra beachvolley. 
 
MS Kunne meddele at det år var 13. år, FHI afholder sommer camp og der 
var allerede tilmeldt 200 deltagere fra i alt 15 forskellige nationer. 
 
FHI var påbegyndt at inviterer flere forskellige handicap grupper, til 
forskellige former for aktiviteter, så de på sigt evt ville være klar til at dyrke 
idræt og være en del af foreningslivet. 
 
JH  HSK venter på at Flintholm svømmehal skal blive færdig. 
EM skal igen afholdes i Danmark i 2018 og dette vil højt sandsynligt blive i 
ørestaden. 
 
PS Ydun vil igen i år afholde stævne for de 10-12 årige. 
 
PG Vi i Saga vi forsætter som vi plejer med vores gymnastik. 
 
KD Vi håber på at OL i atletik til sommer vi give en tilgang af medlemmer.  
FIF er gået i gang med at arbejde på deres værdier og ikke mindst en ny 
hjemmeside. 
Motionsafd er indgået et samarbejde med Frederiksberg kommune og DGI 
med opsamling af forskellige grupper, hvor der vil være ca 10-15 løbere af 
gangen. 
I FORM løbet er ikke længere en del af FIF. 
 
MS Kørestolsrugby mangler at spille en sidste kvalifikationskamp i april for at 
komme med til de para olympiske. 
 
Ad. Pkt. 5 
Næste møde er tirsdag den 17. maj 2016 kl. 17.30 i  
 
Ad. Pkt. 6 
Ved næste møde er der valg til posten som brugergruppe formand. 
 
 
Referent: 
Sanne Flex 
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