
 

Mødereferat: Brugergruppen ved Frederiksberg IP / Damsøbadet. 

Sted: Damsøbadet. 

Tid: Tirsdag den 21. Februar 2017 

 

Tilstede:     Rene Vincentsen, formand, RV 

                     Ulrik , PSF, Ulrik 

                    Karina Holm, HSK, KH 

                    Anders Bunckenburg, Tre Falke Hallen, AB 

                    Sanne Flex, Halinspektør, SF 

                    Jørgen Andersen, fodbold, JA 

                    Sven Hjort, FIF håndbold, SH 

                   Katrine Dahl, FIF atletik, KD 

                  Maria Kimsskov/Lone Giltholdt, ODK, 

                  Poul Glasius, SAGA, PG 

                  Per Mundberg Sørensen, YDUN, PS 

                  Rikko Djurshus, Centerleder, RD 

                   

 Afbud:        Michael Christiansen, Bestyrelsen, MC 

                     Maria Lund, KSG, ML 

                     Niels Dreisler, beachvolley, ND 

                     Kim Sandholt, petanque, KS 

 

                         

  

 

 

 

                       



 DAGSORDEN: 

                      1: Protokol 

                       2: Meddelelser (herunder) 

                            Herunder gennemgang af budget 2017 

                       3: Faciliteter  ( se også næste pkt.) 

                        4: Aktuelt emne: 

   - Pusterummet med tilhørende forhal ( fungere det optimalt / tilfredstillende; 

                               evt forslag til forbedringer ) 

                             - Drikkevare i forbindelse med afholdelse af møder osv. 

                         5: Næste møde 

                         6: Eventuelt 

 

                        

 

 Ad pkt. 1 

RW Byder nye som gamle repræsentanter velkommen. 

RW forespurgte om der var kommentarer til referatet. 

Referatet blev godkendt. 

RW  forespurgte til samlingslokalet mht at blive shinet op. 

SF kunne oplyse at der ville blive malet og servicen ville blive opdateret og der ville blive indkøbt en ny sofa  

samt gardiner. 

RW spurgte til lyset udenfor Tre Falke Hallen. 

AB lamperne omkring hallen var ved at blive skiftet og de løse trappetrin udenfor hallen var også ved at 

blive lavet. Virkelund Sport har lavet ribberne nede i hallen. 

 

Ad pkt. 2 

SF Der har været personaleudskiftning både i FIU og på anlægget her.  

Kim Wolfram stoppede den 31/12-16 da han havde fået nye udfordringer og pt er der ikke ansat en anden. 

I Damsøbadet er Jannie stoppet, for at prøve kræfter med skolebænken og i stedet har vi ansat Awiti. 

I FIU er Både Gitte Feilbo og Henrik Løndahl stoppet og i deres sted er Dorthe blevet ansat som 

administration- og kommunikation medarbejder og Mia som idrætskonsulent. 



Frederiksberg kommune har forkastet bookingsystemet BRND. Vi har derfor lavet vores eget lille 

midlertidige system, så fremtidige bookinger skal derfor ske pr. mail til anlægget eller Sanne. 

Ulrik spurgte ind til dobbeltbookinger, da de havde været ude for at der havde været fodboldspillere når de 

kom på anlægget. 

SF fremadrettet vil aflysninger komme på facebook og selvfølgelig også på infoskærmene. 

SH  var bekymret hvis man kun kunne se evt aflysninger på facebook, da det jo ikke er alle der er på 

facebook. 

SF oplyste at aflysninger udover facebook og ville kunne ses på FIU’s hjemmeside og på de respektive 

anlæg. 

SF gennemgik budget for 2017. Og der var ingen kommentar til dette. Kunne dog oplyse at atletikken var 

blevet tilgodeset i år med midler til et elektronisk tidstagningsudstyr. 

 

 

 

Ad. Pkt. 3 

Udendørs 

RW spurgte ind til målene ude i kastegården. 

SF måtte indrømme at den var strandet efter Kim Wolfram var stoppet. 

KD spurgte ind til starts blokvognen  

Sf den vil blive hentet over hos gartnerne. 

Ulrik syntes der mangler lys i enderne af løbebanen. 

RW spurgte om det så var fordi kun fodboldlyset var tændt. 

Ulrik Nej bane lyset var også tændt 

SF noterede det. 

Indendørs. 

ODK Intet nyt, kunne dog godt ønske sig at materialerne blev sat pænt på plads.  

ønsker sig et rytme gulv. 

AB der vil blivet udskiftet et net i det ene mål. Har fået en mail fra Viggo Brøndegård om at der forsvinder 

ting, men AB finder deres nøgler og låse, så dette er måske årsagen. 

SH Er glad for at der sættes pris på sporten herover,  I er altid klar til at fixe  1 eller 2 timer her og der,især 

når Frederiksberg hallerne er ramt af så mange aflysninger. Tak for det. 

RW vi har sat 10 aluhække i depotrummet over i hallen. 



KH Bruserne har intet tryk… Hvad sker der…. 

SF  Vi har fået skiftet alle bruserne, så derfor er næste skridt at få skiftet alle rørene og dette vil ske i 

sommerferien, som forhåbentligt vil hjælpe. 

RW der var en klage fra forældre vedr. ældre herrer i saunaen er der noget nyt? 

SF Korrekt vi har jo modtaget en skrivelse fra en forældre der spørger ind til de ældre mænd der også 

benytter saunaen. 

Vi har derfor etableret et kraftigere lys derinde, så det måske ikke virker så ”uhyggeligt” for børnene. 

KH syntes at det er vigtig at der udvises gensidigt respekt og vi afventer for at se om mere lys har hjulpet. 

Idrætsgangen. 

KD Der er tit lugt gerne på idrætsgangen. 

SF forklarede hvordan huset var bygget med spildevandstanken, der lå lige under idrætsgangen og at denne 

blev renset 2 gange årligt , så der var desværre  perioder hvor den gav sig til kende. 

KD Toilettet  i Dame omk. Virker ikke altid og der er ikke håndklæde parpir i omklædningsrummene 

SF fejlen er fundet og udbedret. Vedr. håndklædepapir vil vi prøve at finde en løsning, da det jo også er et 

baderum. 

Styrketræning. 

Der ønskes akustisk dæmpning evt gardiner og forsøget med skiltene til vægtskiverne måtte gerne blive 

gjort permanente. 

 

Ad. Pkt. 4 

RW syntes der er plads problemer i forhallen på trods af at der er sat yderlige 2 bænke op. 

KH Syntes ikke at problemet er så stort. 

SF vi kan jo åbne noget mere op til mødelokalet, når det ikke er optaget til anden side. 

KD der kunne evt laves et spørgeskema til brugerne, så de kunne komme med gode ideer. 

Sf fremviste billeder af de forskellige sportsgrene, som skal op og hænge, som udsmykning i forhallen. Der 

var en debat om hvorvidet det skulle være i farve eller sort/hvid. Det blev besluttet at de skulle være i 

farve. 

SF ønskede at brugergruppen drøftede hvorvidt anlægget skulle stille sig mht medbragte drikkevare til feks 

møder osv.  

Dette blev drøftet frem og tilbage om hvor gik grænsen og hvad hvis pusterummet ikke solgte det ønskede 

osv. Brugergruppen var enig om at man ikke selv måtte medbringe egne drikkevare, når det var en del at 

pusterummets varesortiment. Der skulle dog ikke herske tvivl om at der på ingen måde måtte sætte en 

stopper for de sociale tiltag klubberne iværksatte.  



 

 

Ad, Pkt. 5 

Næste møde er tirsdag den 24/ 10 -2017kl. 17.30 i Damsøbadet 

Ad. Pkt. 6 

Påskeferien nærmer sig og anlægget vil være lukket fra mandag den 10/4 til og med den 17/4 

1.maj almindlig åbent 

Pinsen 4-5 juni lukket. 

AB Hallen er lukket den  første uge i maj pga eksamer. 

Ulrik. Fremlagde et ønske fra Manssoor der meget gerne ville have beklædt de grå betonvægge på tribuen 

med flotte sort/hvid billeder som i Frederiksberg Hallen. 

 

 

 


