Frederiksberg Idræts-Union

Mødereferat: Brugergruppen ved Frederiksberg IP / Damsøbadet.
Sted: Damsøbadet.
Tid: Tirsdag den 24. oktober 2017
Tilstede:

Rene Vincentsen, formand, RV
Mansoor Siddiqi, FHI, MS
Perben Jørgensen, KSG Svøm, PJ
Karina Holm, HSK, KH
Anders Bunckenburg, Tre Falke Hallen, AB
Anne Hanson, KSG, AH
Sanne Flex, Halinspektør, SF
Jørgen Andersen, fodbold, JA
Sven Hjort, FIF håndbold, SH
Curtis …. , beachvolley, Curtis
Katrine Dahl, FIF atletik, KD
MarianneValkvist , ODK, ODK
Poul Glasius, SAGA, PG
Pia Ryhmer Elsborg, FGV, PE
Lars Vincent Pedersen, CIC, LV
Bent Christensen Petanque, BC
Michael Christiansen, FIU, MC
Rikko Djurhus, Centerleder, RD
Per M. Sørensen, YDUN, PS

Afbud
Jørgen Andersen

DAGSORDEN:
1: Protokol ( godkendelse af referat fra møde den 23.05.17)
2: Meddelelser (fra formand, inspektør og FIU)
3:Adgangsforhold til Frederiksberg Idræts Park- skiltning.
4: Faciliteter
- plan for styrketræningslokale sæson 2017/2018.
- struktur vedr. fælles udnyttelse af faciliteter
- kastegården
- input i øvrigt fra brugergruppen vedr. faciliteter
5: FIU’s ønsker og oplæg til brugergrupperne.
6: Nyt fra foreningerne ( bla korte indlæg fa nye foreninger )
7: Næste møde
8: Eventuelt
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Ad pkt. 1
RW Byder nye som gamle repræsentanter velkommen.
RW Forespurgte til papirautomater i baderummene på idrætsgangen samt led belysning i svømmehallen.
SF at der var dialog med anden leverandør, da de nuværende er for store til baderummene og at
lyskilderne i svømmehallen, i sommers, var blevet udskiftet til led.
Referatet blev godkendt.

Ad pkt. 2
RV En stor tilfredsstillelse at vi har fået EL-tidstagningsudstyr.
MS Der mangler lige lidt før at det er helt perfekt
SF Desværre har vi ikke fået det hele med fra start, men det er der nu styr på og dette er sat i værk.
SF Damsøbadet skal igennem en modernisering og dette kommer kun til at påvirke svømmerne.
MS Når man nu renovere tænker man så på at gøre det mere handicap venligt
SF Der vil ikke blive ændret på den eksisterende bygning og der forventes at Damsøbadet vil åbne igen i start
2019.
RW Roste samlingen for den makeover der var sket i løbet af sommeren.

Ad pkt. 3
RW Forespurgte MC vedr. projekt indgang ved stadion.
MC Indgangen til Idrætsparken skal gøres mere indbydende evt. med nogle træningsmaskiner osv.
Ideen er at man skal kunne se ind i idrætsparken udefra.
RW Vi i brugergruppen vil gerne inddrages i processen.
RW Skiltningen ude ved vejen er ikke god nok, vi bør have en bedre skiltning.
SF Der er mange faktorer i spil f.eks. er vi klemt inde bag tøjcontainer og flaskecontainer, sidt men ikke mindst
kan belysningen også blive meget bedre.
AB hvad tænker man ?? vil man have et skilt der viser alle sportsgrene?
MC Økonomi spiller også ind her, men mon ikke at man også kigger på skiltningen, samtidig med man kigger på
åbning af stadion.
Curtis: God ide at åbne op ud mod Sønderjyllands alle, man kunne også prøve med elektronisk tavle

Ad pkt. 4
Faciliteter:
RW Fordeling af tider i styrketræningen, er der ønsker fra klubber om ændringer?
Der var ikke ønsker fra nogle klubber om at ændre de eksisterende tildelte tider.
KD Kan man komme på andre tidspunkter.
SF Vi skal kunne hjælpe hinanden og være fleksible men skal også kunne modtage et nej.
MC man behøver ikke at sætte navn på holdtiderne, det må være op til foreningen hvem de
fordeler dem til.
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Struktur vedr. fælles udnyttelse af faciliteterne.
RW Man bør kunne deles om faciliteterne
KD umiddelbart har det fungeret fint
MS Der har været et problem eller en udfordring i forhold til overlappet med fodbold om onsdagen.
SF Dialog er vejen frem, vi som union og medarbejdere skal være sparringspartner, så vi er der for jer, alle, hvis
der skulle opstå udfordringer.
RW ønsker mere struktur for hvornår de forskellige klubber kommer.
KD Vi havde også det med på sidste møde, hvem tager aktion på dette??
SF Den tager jeg.
MC Fodbold/atletik SKAL være her på stadion, svømmere osv kan, måske være her.
Curtis oplever en forbedring i forhold til forrige sæson.
RW Tre Falke Hallen bør bruges mere og bedre.
Stor ros til vores idrætskonsulent, Mia, for overblikket og fordelingen af tider.
Inliner og ODK er inde hver anden søndag.
Ydun skal have ros for at have været gode til at melde afbud, når de ikke brugte deres fredags træning.
MC Husk af melde ind ved afbud
ODK Kan man lægge billet ind på ledige tider.
SF Ja.
MS Der er ”run” på fælleshuset.
MC Huset er kommunens ejendom og kommunen vil have flere tider, da det går godt med at aktivere
”skæve eksistenser”
MS Vi kunne godt ønske os ar bygge et nyt og tilsvarende hus.
LV: Må man benytte svømmehallen til andet end svømning.
SF Ja
RW Der skal struktur på kastegården, da der vælter ind med svømmere osv i kastegården.
SF Understreger igen at HSK ikke har adgang til kastegården, når der er kastetræning. Det er vigtigt at vi bliver
underrettet når der er udfordringer derover.
PG oplever også at svømmerene er meget i kastegården, men oplever også at der ikke er så meget
kastetræning i kastegården.
KD Den ansatte ”kastetræner” er ikke ansat til faste tider.
SF vi er nød til at have overblikket vedr. atletikkens brug af kastegården, da vi Frederiksberg bueskytter, også
ønsker at gøre brug af kastegården og de har politigodkendelse til at skyde der.
RW Kasteburet skal forbedres, så hammeren ikke kan ryge ind i folks haver. Sikkerheden skal være 100 %
AH Der har været mørkt ved den anden indgang til tre falke hallen.
AB det er kommunalt anlæggende og der er sendt en mail til kommunen.
PS problemer med scoretavlen.
SF Vi har kablet scoretavlen, så nu virker den
PJ Banetovene er meget tunge og der er et ønske om tværgående tove.
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SF Det er bølgebrydende banetove, men det er noteret og vi kigger på det ved moderniseringen.
ODK Springgraven virker ikke sikker, der er et hul, hvor man kan falde ned og der mangler puder i siden.
AB Virkelund Sport gennemgår springgraven årligt. Jeg kontakter Virkelund Sport for gennemgang igen
RW Den skraber på i det ene hjørne, der bør slibes lidt af den.
AB Det er fugt der får graven til at give sig.
ODK Ønsker sig flere redskaber.
AB Der er ikke plads til mere i depotet.
SF Vi er begrænset pga. af manglende depotplads, men stor ros til forældregruppen i ODK for oprydningen
efter dem i depotet.
MS Hvor meget bliver taktikrummet brugt
SF+AB Det bliver brugt meget.
PS Kører ventilationen normalt i hallen?
AB Der er blevet udskiftet noget, men den kører nu.
KD Ønsker yogamåtter og Cross træningsmaskine og der er et ønske fra løberne om at komme og træne i
dagtimerne.
SF Dagtimerne er primært booket til skolerne, men har klubben løbere der ekstraordinært skal træne om dagen,
så kast en mail, så løser vi det, men tag det ikke for givet at man bare kan træne om dagen.
BC Vi kan ikke komme af med vores affald, da skraldespandene er blevet brændt af.
AB Tre falke hallen skal betale når beholderene er blevet brændt af. Derfor er der nu blevet bygget et
skraldeskur med låse på, muligvis kan petanque få en nøgle.
Curtis. Hegnet mellem martrialegården og beachvolley kan det gøres højre?

Ad pkt. 5
MC Aktivere brugergrupper i FIU.
Brugergrupperne kender anlæggene bedst, så derfor skal vi give brugergrupperne nogle bedre redskaber.
Vi skal være en stærk spiller i forhold til kommunen, vi skal tage fat om problemet når det er der.
Vi skal have dynamiske brugergrupper, så derfor skal brugergrupperne være af en mindre størrelse.
LV Der mangler dynamik i mange brugergrupper.
SF opfordre til at vi laver en udendørs og indendørs brugergruppe her på anlægget, hvor begge grupper mødes
en gang årligt.
Curtis: meget af snakken handler om sameksistens, man skal passe på at frivillige ikke drukner i møder.
RW Er der stemning for at man deler sig op i brugergruppen.
PG Glimrende ide med dynamiske brugergrupper.
Curtis kunne man holde møder om et bestemt tema.?
MC Ja tema om at udvikle tanker.
KD God ide, men det er endnu mere frivilligt arbejde, det bliver svært at få mere tid, det skal være mere konkret.
LV Brugergrupper er svære at sælge til medlemmerne. Det skal gøres mere interessant.
RW Michael, du nævner at der kan skydes lidt økonomi i brugergrupperne.
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MC Ja det er stadigvæk noget vi taler om i bestyrelsen.
SF Vil man differentier i beløbene, de forskellige, brugergrupper vil modtage.

Ad pkt. 6
LV Vi er en multisport forening. Vi har intet klubhus, har udfordringer rundt omkring. Vi har inliner skøjteløb,
surfer, beachvolley, volley, floorball, yoga, badminton alle tilmeldinger til sportsgrenen foregår vi Facebook. Ca.
120 medlemmer. Bestyrelsen har meget struktur.
MC Undersøgelser viser at det man efterspørger, som idrætsudøvere er flexibilitet, man ønsker frie roller i
forhold til tiden.
LV man bør tænke på måden man fordeler tider på, så man ikke ødelægger det for de små foreninger.

Ad pkt. 7
Næste møde:
20. februar 2018

Ad pkt. 8
Eventuelt:
PS Det er ikke ok, at man får bøder ved parkring.
MC Man må købe en P billet. Der er ingen dialog fra kommunen side, manglende kommunal flexibilitet.
SF Næste møde den 20/2-2018 skal vi tage beslutning om opdeling af brugergruppen og der vil endvider blive
fremsendt et oplæg vedr. klublokalerne, i behørig tid.

