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Mødereferat: Brugergruppen ved Frederiksberg IP / 
Damsøbadet. 

Sted: Damsøbadet. 
Tid: Tirsdag den 25. oktober 2016 

 
 
 
 

 

 
Tilstede:     Rene Vincentsen, formand, RV 
                    Mansoor Siddiqi, FHI, MS 
                    Karina Holm, HSK, KH 
                    Anders Bunckenburg, Tre Falke Hallen, AB 
                    Maria Lund, KSG, ML 
                    Sanne Flex, Halinspektør, SF 
                    Jørgen Andersen, fodbold, JA 
                    Sven Hjort, FIF håndbold, SH 
                    Niels Dreisler, beachvolley, ND 
                    Kim Wolfram, FGV, KW 
                    Katrine Dahl, FIF atletik, KD 
                    Maria Kimsskov/Lone Giltholdt, ODK, ODK 
  
Afbud:        Michael Christiansen, Bestyrelsen, MC 
 
Uden afbud: Poul Glasius, SAGA, PG 
                      Per Mundberg Sørensen, YDUN, PS 
  Kim Sandholt, petanque, KS 
                       
  

DAGSORDEN: 
                      1: Protokol 
                      2: Meddelelser (herunder) 
                           Diverse prisstigninger, juleferie, økonomi budget 2017 
                      3: Faciliteter ( herunder) 
                           Brug af sauna svømmere / atletik 
                           Tider i styrketræningslokalet 
                           Brugen af stadion og kastegården 
                      4: Næste møde 
                      5: Eventuelt  
Ad pkt. 1 
RW Bød nye som gamle repræsentanter velkommen. 
RW forespurgte om der var kommentarer til referatet. 
MS Det var et godt initiativ, at sende referatet ud sammen med indkaldelsen. 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad pkt. 2 
SF Meddelte brugergruppen, at bestyrelsesformand Michal Christiansen var 
indtrådt i brugergruppen i stedet for Jens Monrad, der afgik ved døden den 
4. oktober 2016.  
 
 

   
 
 
Dato 15. november 2016 
 
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 

 

 
Side 1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:frederiksbergidraetspark@fiu-frederiksberg.dk
mailto:frederiksbergidraetspark@fiu-frederiksberg.dk


S F oplyste at der ville komme en mindre prisstigning på nogle drikkevare pr. 
1/1 2017 og ved samme overgang vil det, som på vores øvrige anlæg, ikke 
længere være tilladt at medbringe sine egne drikkevare til f.eks. møder og 
hvis dette alligevel var ønskeligt fra klubberne side, vil der blive opkrævet 
proppenge. 
Samlingen / festlokalet vil også få en prisstigning og lokalet vil blive shinet 
op. 
 
SF kunne oplyse at hun var ved at lægge sidste hånd på budget for 2017, så 
det er klar til blive fremlagt til bestyrelse og ØU.  Der er ikke de store 
ændringer i ændringer i forhold til 2016. 

 
Ad. Pkt. 3 
SF kunne oplyse at der havde været henvendelser fra forældre vedr. 
voksnes brug af saunaen i ”børnetiden” og på dette grundlag var det vigtig at 
vi fik en dialog vedr. dette. 
RW orienterede kort om den historik der lå bag atletikkens brug af saunaen i 
svømmehallen. 
 
Der var en god dialog rundt om bordet vedr. takt og tone, når nu børn, unge 
og voksne var i fælles rum og der var enighed om at appellere til vores 
bruger, at vi skal tænke på vores sprogbrug, hvilket emner vi diskutere hvis 
der er børn tilstede osv., så der var enighed om at vi ville se tiden an, så der 
skete ingen ændring vedr. atletikkens brug af saunaen i denne omgang. 
 
RW havde fremsendt skemaet vedr. fordelingen at tid i 
styrketræningslokalet. 
KD kunne oplyse at der var et ønske fra FIF atletik om at bruge tiden om 
tirsdagen kl. 18-19.30 samt lørdag kl. 12-13 og FIF motions afd. ønskede at 
gøre brug ar tiden onsdag kl. 16-17. 
SH ville gå tilbage til FIF Håndbold vedr. de ledige tider der er i 
styrketræningen, lørdag kl. 13-16 og derefter sende en mail til SF med evt. 
ønske og det samme ville MS vedr. evt. brug af tiderne søndag. 
RW har igennem en tid observeret at HSK elitehold ikke brugte sin tid om 
tirsdagen, kl. 16-18 og forespurgte derfor om det var tilfældigt eller om de 
faktisk ikke havde behov for at have denne tid. 
KH kunne ikke umiddelbart svare, da hun ikke havde 100 % kendskab til 
eliteholdets træning. 
SF ville undersøge det nærmere hos HSK elitetrænerne Olav og  Øjvind. 
  
Der var igennem længere tid kommet flere og flere brugere der brugte 
stadion og kastegården uden de dog var blevet tildelt træningstider. På 
stadion var det både svømmere og håndboldspiller der ville gøre brug af 
stadion og i kastegården var det prima svømmere der kom. 
 
SF kunne oplyse at andre klubber ikke bare kunne komme og bruge andres 
træningstid uden der lå en aftale med den respektive klub, da det til tider var 
meget generne for deres træning. 
SF har fuld forståelse for, at når man vil løbeteste sine spillere, så er det 
fantastisk, at man kan gøre brug af stadion, men klubberne skal forespørge 
først og det samme gør sig gældende i kastegården selvom det ”kun” er dry 
land træning. I Kastegården er der også af rent sikkerhed, så man ikke for 
bevæget sig i yderkanten af kasteområdet. 
 
SF kunne endvidere oplyse at hun i samspil med FIF atletik havde været ude 
og se på hele kasteområdet og havde haft en dialog vedr. kasteretninger, da 
hun havde hentet en diskos hos en af naboerne. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Tre Falke Hallen: 
AB oprydningen i depotrummet var blevet meget bedre og ser pt rigtig godt 
ud. 
 
ODK  havde også været piger behjælpelig, de havde f.eks. lært pigerne at 
de skulle sætte springmadrasserne med bunden udad, da de så undgik 
harpiks på springsiden.  
Oplyste at der blev taget billede hver gang de forlod stedet m.h.t. oprydning. 
 
SH kunne oplyse at FIF havde placeret et U14 drenge hold i hallen i denne 
sæson. 
 
ML havde ingen bemærkninger vedr. hallen, men forespurgte til belysningen 
udenfor hallen, da der er meget mørkt. 
SF forespurgte AB om midlertidig lys evt. med timer kunne være en løsning. 
 
MS spurgte ind til om hvornår døren blev lavet.  
AB havde desværre intet nyt vedr. døren. 
 
MS spurgte ind til gulvet i hallen vedr. kuglekast i hallen, selvfølgelig med 
indendørs materiel. 
AB ville undersøge det. 
 
Udendørs: 
JA takkede atletikken på vegne af fodbolden for deres fleksibilitet, når 
fodbolden havde problemer med afvikling af kampe. 
 
ND havde ingen bemærkninger. 
 
KD kunne meddele, at de nye hække var ankommet og dette var fantastisk 
og forespurgte til startblok ”vognen” 
Det havde været dejligt, at atletikken havde fået bommen ud. 
 
RW  spurgte igen ind til de mål der er placeret i kastegården. 
KW ville gerne fjerne dem, men ønskede dog skriftlig bekræftelse på dette. 
SF vil sende mail vedr. dette. 
 
Svømmehallen: 
KJ ingen bemærkninger. 
SF kunne meddele, at man havde haft udfordringer med svømmehallens 
ventilationssystem, så fagfolk har gennemgået det og der er blevet udført 
nogle ændringer, men man er dog ikke helt i mål.  
SF håber at dette snart er tilfældet. 
 
Ad. Pkt. 4 
Næste møde er tirsdag den 21/ 2 -2017kl. 17.30 i Damsøbadet 
 
Ad. Pkt. 5 
Ingen Bemærkninger 
 
 
Referent: Sanne Flex 
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