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Referat fra Brugergruppemøde i Kedelhallen tirsdag den  

5. december 2017 kl. 17.30  

 

 

  Deltagere: 

 

Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug 

Torben Hemager, FAF Dans 

Mads Jacobsen, Frederiksberg Bueskytteforening 

Rasmus Fredlev, VLI   

Erkki Søndergaard, Krudtuglerne 

Flemming Karlsen, Frederiksberg Sportsskytteforening 

Nicolai Sichlau, Kyodo   

Kenneth Bo Jørgensen, Mujin-Kai Karate, Formand 

Anette Larsen, Halinspektør (referent) 

 

Afbud: 

 

Morten Jacobsen, Frederiksberg Volley 

Henrik Brandt, Frederiksberg Bueskytteforening 

Cæcilia Nilsson, Sportskollektivet   

Lars Sørensen, FIU 

Hanne Bjerg, Centerleder 

       

Dagsorden: 

 

1) Præsentation af foreninger/repræsentanter 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde d. 19. september 2017 

3) Nyt fra Formanden  

4) Nyt fra Kedelhallen v/ Halinspektør Anette Larsen og Centerleder Hanne 

Bjerg        

5) Nyt fra Brugerne 

6) Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/ Lars Sørensen 

7) Ny mødedato for næste Brugergruppemøde 

8) Eventuelt 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 19. september 2017 

 

Godkendt 

 

 

 

 

 



2. Nyt fra formanden 

 

Herunder: 

 

 Bevæg dig for livet 

Diskussion og refleksioner på baggrund af intromødet den 11. oktober og det kommende møde i 

FIU den 27. november 2017 

 

Mødet den 27. november blev aflyst pga. for få tilmeldinger. På den baggrund blev Kenneth 

indkaldt til med Mia, idrætskonsulent i FIU og Lone fra DGI. De drøftede muligheder for 

aktiviteter, der kunne understøtte kampagnen, samt områder hvor FIU og DGI kunne støtte 

foreningerne. Det skal bemærkes, at tilbuddene fra DGI og DIF ikke nødvendigvis er de samme. 

Det måtte også konstateres er der især er 3 områder, der skal arbejdes med. Det er 

kapacitetsudfordringer på anlæggene, muligheden for at skaffe trænere/instruktører i forbindelse 

med oprettelse af nye hold/nye træningstider samt markedsføringen (bortset fra de store 

idrætsgrene, så er der en del foreninger og aktiviteter, der ikke er synlige nok). Dette er begrundet 

med, at der er en række idrætsgrene, der vil have svært ved at tage væsentlig flere medlemmer ind, 

pga. pladsmangel. Nogle foreninger vil få udfordringer med at skaffe flere trænere pga. af 

tidspunktet på dagen og ved oprettelse af nye hold. Synlighed og markedsføring er også en af de 

ingredienser, der skal til for at få flere til at dyrke idræt. Kenneth havde modtaget materiale fra 

DGI om bl.a. konsulentydelse til foreningerne samt om hjemmesider og Facebook annoncering. 

Kenneth vil sende materialet om konsulentydelsen til brugergruppen. Det blev vurderet, at dette 

var en unik chance for foreningerne i FIU at komme ud og få markedsført deres aktiviteter, hvis de 

udnyttede mulighederne og bakkede op om ”Bevæg dig for livet”. 

 

 Synliggørelse af foreninger og aktiviteter. 

Herunder videooptagelser og øvrige tiltag. 

Der har været planlagt videooptagelserne fra foreningernes aktiviteter. I den forbindelse har det 

været forsøgt, at få et formøde i stand mellem Jeko Pedersen, der havde tilbudt at foretage 

videooptagelserne og foreningerne i Kedelhallen, men indtil videre har der ikke været nogen 

respons. Det er derfor besluttet, at der ikke bliver rykket mere. Det er fortsat interessant, men der 

skal være en interesse for at få det gennemført. 

 

På forrige møde blev der også drøftet mulighederne for at foreningerne og aktiviteterne blev mere 

synlige i Kedelhallen. Der kommer mange i Kedelhallen, men reelt er der ikke ud over monitoren, 

noget i Kedelhallen der oplyser om, hvad der kan tilbydes af aktiviteter. Anette orienterede om, at 

var planer om at gøre noget på området, men det blev ikke konkretiseret. Der er dog fortsat behov 

for at gøre nogle tiltag, så foreningerne bliver mere synlige.  Der var overvejelser om plakater eller 

lignende med billeder af aktiviteterne. I den forbindelse vil Anette undersøge muligheden for at 

lave en aftale med den fotograf som FIU bruger, så der kan blive taget billeder i en ensartet kvalitet 

fra aktiviteterne. 

 

 Udmeldinger fra FIU om aflysninger. 

Flere af foreningerne mener ikke, at de får besked om aflysninger. Anette henviste til det notat som 

er blevet sendt til foreningerne. Foreningerne kan gå ind på FIU’s hjemmeside og se aflysninger. 

Foreningerne mener ikke, at det virker optimalt, især da der var forventning om advisering via mail 

til foreningerne. 

 

3. Generel orientering fra Kedel – hallen v/halinspektør Anette Larsen og centerleder Hanne 

Bjerg 

Anette berettede om, at Søren Jacobsen har opsagt sin stilling. Gitte Rasmussen er ansat fra den 15. 

januar 2018, hvor hun bliver centerleder sammen med Hanne Bjerg. Opgaverne bliver fordelt og 

Gitte skal blandt andet varetage nogle af Anettes opgaver. 

 



Der er som sædvanligt travlt i december måned med juleafslutninger. 

 

 

4. Nyt fra brugerne 

 

Frederiksberg Sportsskytter: Udsugning virker fortsat ikke. Er blevet lavet rigtig mange gange, 

men virker ikke endnu. Der bliver gjort rent i skydekælderen den 15. december. 

 

Kyudo: har udfordringer med at finde håndtaget til nettet. Der skal være klare aftaler om, at det 

ligger på sin plads i værkstedskassen. Der mangler et håndtag. 

. 

Karate: Der er flere foreninger, der mangler skabsplads. Karate har brug for skabsplads til udstyr, 

men Kyodo har også tilkendegivet et behov for skabe til bl.a. deres buer. Det er Hanne, der står for 

det, men Anette vil tage kontakt til en snedker, som kunne give tilbud herpå. 

 

FAF: Gulvet i den lille hal er nogle steder meget glat. Anette vil sender en gulvmand ud, men 

nogle ønsker et glat gulv, mens andre har svært ved at stå fast. Der nogle gange talkum på gulvet. 

Personalet har flere påpeget det over for de brugere, der benytter det. Der blev i øvrigt indstillet til 

at der kun bruges indendørssko ved træning i hallerne og Kassen (det gjaldt især i den store hal). 

 

Endvidere blev det til orientering gjort opmærksom på, at foreningerne skulle være opmærksomme 

på den nye EU persondataforordning (fra maj 2018), der også vil gælde foreninger. Det er bl.a. et 

spørgsmål om at slette tidligere medlemmer i foreningernes medlemsregistre, at hente godkendelse 

fra personer, der er med på billeder til markedsføring m.v. DGI og DIF har udmeldt, at de vil 

udsende materiale om de kommende regler. Det anbefales, at foreningerne sætter sig ind i reglerne. 

 

VLI: baneadskillelsesnettet og kroge trænger til udskiftning. Nogle af boldvognene trænger til 

reparation.  

 

Bueskytterne: Er kommet godt i gang med indendørssæsonen. 

 

På vegne af Henrik Brandt blev der forespurgt til politikken i forbindelse med aflysninger. 

Bueskytterne er hårdt ramt af aflysninger. Svaret hertil var, at Kedelhallen både er et idrætsanlæg 

og et kulturhus til brug for andre interne og eksterne aktiviteter. Der er fastsat en fordelingsnøgle 

på 50:50 mellem idrætten og øvrige aktiviteter, men det er fortsat idrætten som har flest timer. Det 

er derfor svært at undgå aflysninger i visse perioder, men at man er opmærksom på 

problemstillingen. 

  

5. Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/Lars Sørensen 

Lars Sørensen havde meldt afbud. 

 

6. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde 

 

Tirsdag den 6. marts kl. 17.30. 

 

7. Eventuelt 

 

Intet 

 

Referent 

Anette Larsen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


