
Frederiksberg Idræts-Union 
 

 
Mødereferat:  Brugergruppen ved Frederiksberg IP / 

Damsøbadet. 
 

Sted: Damsøbadet. 
 

Tid:  Tirsdag den 17. maj 2016 
 
 

 

 
 
Tilstede:     Rene Vincentsen, formand, RV 
                    Thor Christensen, KSG, TC 
                    Mansoor Siddiqi, PSF, MS 
                    Poul Glasius, SAGA, PG 
                    Karina Holm, HSK, KJ 
                    Anders Bunckenburg, Tre Falke Hallen, AB 
                    Per Mundberg Sørensen, YDUN, PS 
                    Sanne Flex, Halinspektør, SF 
                    Kim Wolfram KW 
                    Katrine Dahl, FIF atletik, KD 
Afbud:        Jens Monrad, FIU, JM 
                   Jørgen Andersen, fodbold, JA 
                    Kim Sandholt, Petanque, KS 
 
Repræsentanter fra ODK, Beachvolley og FIF håndbold udeblev uden afbud. 
                       
DAGSORDEN: 
                      1: Protokol 
                       2: Meddelser 
                       3: Faciliteter  
                       4: Aktuelt emne: 
                           Frederiksberg Idrætspark og dennes mange ”brugere” 
                       5: Valg af brugergruppeformand 
                       6: Næste møde. 
                       7: Eventuelt  
                        
 
 
Ad pkt. 1+2 
RW bød Karina Holm, HSK velkommen til brugergruppen samt Thor 
Christensen, KSG, der var stedfortræder for Marie Holm. 
 
AB gav en opdatering vedr. ventilationen i Tre Falke Hallen og kunne oplyse, 
at der skulle være indregulering i slutningen af maj.  
 
Når det gælder lyset i hallen, så mangler der stadigvæk noget med 
regulering af dette. 
 
Endvidere oplyste AB, at CH Byg, dem der har isat ydredøren ved Tre Falke 
Hallen i, er blevet alvorligt syg, så derfor ligger sagen helt stille, da det er en 
reklamation, hvilket jo er meget beklageligt. 
 
SF meddelte at anlægget ville være sommerlukket fra mandag den 27/6-
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2016 til og med den 7/8-2016. 
Der ville dog være adgang til styrketræningen i dagtimerne, kl. 8.30-14  i uge 
26-28 og ligeledes i uge 30-31. 
 
Hen over sommeren vil herre toiletterne tilhørende svømmehallen blive 
renoveret, hvilket nok ville give lidt gene for HSK’s Aqua camp. 
 
SF appellerede til FHI, at bruge sommeren til at få ryddet op i ”deres” skur. 
Der var nu blevet etableret hylder, som længe ønsket, så for at  FA2000 
også kan få adgang til sine ting, skal der ske noget. 
 
I uge 21 vil der blive etableret mere meter bænk i omklædning 6,7 og 8, 
dette betyder, at værdi skabene vil blive rykket ud på gangen. 
 
Efter sommerferien vil det ikke længere være muligt at få vekslet til en 20 kr. 
i pusterummet, men man har nu mulighed for at købe en  FIU skabsmønt til 
10 kr. 
 
Ad. Pkt. 3 
MS forespurgte til tidsintervallet for op stregning på atletikbanen, da de 
svagseende havde svært ved at se, især ydrestregen i svinget på  bane 6. 
KW oplyste, at der ikke var noget fastsat tidsinterval, men at de som tidligere 
nævnt var op streget  i 2009. 
Dette vil  være et ønske, der vil blive fremsat til IU fra Atletikudvalget. 
 
MS spurgte ind til et digitalt ur til stadion. 
SF kunne oplyse, at KD  havde tilbudt at indkøbe et stort ur der kunne blive 
sat op i speakerboxen. 
 
TC efterlyste også et ur til Tre falke hallen, da man ikke havde noget ur 
dernede, når der var kampe i gang. 
SF ville indkøbe et ur til hallen. 
 
RV ønskede at man fremadrettet gør mere  brug af opslagstavlerne, f.eks. til 
oplysninger vedr. fodbold, håndbold osv. 
Endvidere efterlyste man lidt mere lys  på idrætsgangen. 
 
Fælleshuset 
MS kunne oplyse, at armaturet til køkkenvasken var løst. 
SF  vil straks få det ordnet igen  og appellerede samtidig til, at man ringer 
eller sender en mail, når der opstår disse små hverdags ting.  
 
Svømmehallen 
KJ har ingen bemærkninger. 
 
Tre Falke Hallen 
TC forespurgte om der evt. kunne gøres noget ved lysindfaldet fra 
vinduerne. Det er især i forår og efteråret hvor solen står meget lavt, hvilket 
bevirker at man bliver blændet af solen.  
AB/SF vil undersøge om solfilm evt kunne være en løsning. 
 
SF appellerede brugerne til at holde flugtvejsdøren lukket ud mod stadion, 
nu når ventilationen kommer op at køre. 
 
Styrketræningen 
Der var et ønske fra brugerne om at få et dibs stativ. 
 
 
 

 
 
 



Samlingen 
RV rejste spørgsmål vedr. standen af samlingen, dette gjaldt især køkkenet. 
SF understregede, at hvis man forventede, at man havde lejet et slot, så var 
man gået forkert, men at der ikke skulle herske nogen tvivl om, at rent det 
skal der være.  
SF vil tage rengøringen og brugen af især køkkenet til efterretning. 
 
Kastegården 
Der var forsat et ønske fra atletikken om at få fjerne målene i kastegården. 
 
Stadion 
KD informerede om, at FIF atletik vil lave et udvalg, så de evt. via den vej 
kunne påvirke kommunen til at lave en atletikhal. 
MS anbefalede, at man samarbejder med atletikudvalget. 
 
MS spurgte ind til nyt tidstagningsudstyr. 
SF kunne oplyse, at dette ønske er med på IU liste og at man var meget 
bevidst om at dec. 2017 er vores deadline. 
MS foreslog at FIF atletik, Parasport Frederiksberg og FIU evt gik sammen 
om indkøbet. 
 
Der blev fra atletikkens side spurgt ind til, om det var muligt at få opsat 
bommen, ved vandgraven, til træning i en periode, så der var mulighed for at 
træne 3000 m disciplinen. 
KW kigger gerne på muligheden for dette. 
 
Ad. Pkt. 4 
Frederiksberg Idrætspark har mange brugere og det er lige fra tidlig morgen. 
RV  han havde oplevet, at elever fra Tre Falke skolen havde benyttet 
højdespringmåtten. Afdækningen var blevet åbnet via bagklappen. 
KW kunne oplyse, at den var allerede blevet lavet. 
 
RV Atletikken havde udfordringer når HSK indtager kastegården til alternativ 
træning, når atletikken har kastetræning. 
SF kunne meddele, at HSK ingen adgang har til kastegården, når der er 
kastetræning og det er simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager.  
Opfordrede atletiktrænerne til at kontakte vagten, hvis der skulle opstå 
uenighed ang. brugsretten derude. 
 
Ligeledes galt det løbebanen kontra håndbolden. Håndbolden kan ikke bare 
komme og lave tests uden tilladelse, da 20-30 stk. fylder meget. 
 
Ad. Pkt. 5 
Rene Vincenten stillede op som brugerformand for en ny periode, men 
understregede, at dette også var den sidste periode han påtog sig. RV blev 
genvalgt som formand for brugergruppen i Frederiksberg Idrætspark. 
 
Ad. Pkt. 6 
Næste møde 25. oktober 2016 kl. 17.30 i Damsøbadet. 
 
Ad. Pkt. 7 
KD spurgte ind til startblok ”vognen”. 
SF ville hente den hos Kim. 
 
 
Referant: 
Sanne Flex 
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