Frederiksberg Idræts-Union

Referat: Brugergruppemøde den 7. juni 2016 i Kedelhallen

Dato 8. juni 2016
Kedel-Hallen

Til stede:
Karsten Leth (Formand)
Kenneth Bo Jørgensen (Mujin-Kai karate)
Henrik Tangø-Brandt (Frederiksberg Bueskydning)
Erkki Søndergaard (Krudtuglerne)
Marlene Schlüter (VLI-Volley)
Morten Jacobsen (Frederiksberg Volley)
Claus N. Madsen (Frederiksberg Skyttelaug)
Anette Larsen (Halinspektør)
Lars Sørensen (FIU Bestyrelsen)
Torben Hemager (FAF)

Nyelandsvej 75 A
2000 Frederiksberg

Telefon 38 77 60 40
Telefax 38 21 15 39
www.kedelhallen.dk

Brugergruppen
Kenneth Bo Jørgensen
formand
Mobil: 6092 7210
amkjoergensen@mail.tele.dk

Fraværende:
Julie Vibæk Holm (Frederiksberg Volley)
Flemming Karlsen (Frederiksberg Sportsskytter)
Hanne Bjerg (Centerleder)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 15. marts 2016
Referatet godkendt uden bemærkninger.
2. Nyt fra formanden
- Karsten Leth gennemgik forløbet af Familiedagen i Lindevangsparken.
3. Nyt fra Kedelhallen v/ Anette Larsen
- Brandtilsynet har været på besøg og givet nogle påbud, som nu er
efterkommet.
- Hvis skytterne ønsker det store skab i kælderen opdelt i to, betaler
Kedelhallen dette og nye låse. Tilbagemelding til Anette, hvis dette ønskes.
- Oplægget med at flytte bueskytterne til Store Hal er stadig under teknisk
bearbejdning hos den rådgivende ingeniør.
- Der har været mange arrangementer i Kedelhallen og enkelte med gener
for øvrige brugere. Der er taget ved lære af disse arrangementer, så der i
fremtiden ikke burde være problemer.
- Der bliver mulighed for at klubberne kan få udleveret ”låsebrikker”,
således at medlemmerne selv kan låse sig ind til Lille Hal, mellemgangen og
kælderen i sommerferien. Anette skal snarest have besked på, hvor mange
”låsebrikker” hver klub har brug for. Der skal samtidig opgives et navn på
dem, der får udleveret brikkerne. Der bliver også udleveret en nøgle til
porten. Tidsrummet for adgangen i sommerferien vil være 8-22 på hverdage
og 8-18 på lørdage og søndage.
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4. Nyt fra Brugerne
Henrik – Frederiksberg Bueskydning:
- Venter på afklaringen på eventuel flytning til Store Hal. Ellers ingen
bemærkninger.
Kenneth - Mujin-Kai karate:
- Intet at bemærke.
Erkki – Krudtuglerne
- Intet at bemærke.
Torben – FAF
- Intet at bemærke.
Claus N. Madsen - Frederiksberg Skyttelaug
- Intet at bemærke.
Morten – Frederiksberg Volley
- Ingen bemærkninger.
Marlene Schlüter – VLI Volley
- Glad for bruserne. Ønske om nye stolper, da nogle af låsene er i stykker.
Har oplevet, at få en lås i depotrummet brudt op.

5. Nyt fra bestyrelsesrepræsentanten v/ Lars Sørensen
- Nyt bookingsystem er under vejs. Foreløbig dato 1/9 2016.
- FIU overtager administrationen af Hermeshallen til næste forår, da
Frederiksberg Kommune har købt hallen.
- Der vil blive igangsat en undersøgelse af, hvordan idrætsfaciliteterne bliver
udnyttet. Opgaven er givet til et professionelt firma, som har udført flere
lignende opgaver.
6. Status på sportsdagen den 3. september 2016
- Referatet fra det ekstraordinære møde den 17. maj blev godkendt uden
bemærkninger.
Fra referatet:
- Henrik havde til det sidste møde fremsendt en mulighed for
annoncering af arrangementet henvendt til unge. Henrik tager selv
kontakt hertil.
- Kedelhallen sponserer æbler mm. Som sidste år.
- Skærmen i alle FIU anlæggene vil blive brugt til information om
arrangementet.
- Billederne til den fælles flyer sendes nu straks i bredformat direkte til
Kenneth. (De skulle have været fremsendt inden dagens møde.)
- De enkelte klubber hænger selv materialet op, hvor klubberne mener,
at det er relevant for dem.
- Hvis klubberne vil have noget sat på Kedelhallens Facebook side,
skal det sendes til John. Hver enkelt klub kan også lægge materiale
ud på egne Facebook sider.
- I stedet for TV Lorry, prøver Henrik, om en produktionsgruppe
kunne være interesseret i at lave en lille sammenklippet nyhedsfilm.
- Der blev aftalt et nyt møde om Sportsdagen til den 9. august
2016 kl. 18.00 i Kedelhallen.

7. Valg af ny formand.
Da Karsten Leth har fået nye opgaver i Dansk Sportsdanser Forbund, vil han
gerne fritages for formandsposten i Brugergruppen. Gruppen takkede
Karsten for hans indsats som formand. Til ny formand valgtes enstemmigt
Kenneth Bo Jørgensen fra Mujin-Kai karate.
8. Mødedato for næste Brugergruppemøde
Næste ordinære brugergruppemøde afholdes tirsdag den 20. september
2016 kl. 18.00
9. Eventuelt
Intet til punktet.

