Frederiksberg Idræts-Union

Referat:
Brugergruppemøde den 20. september 2016
i Kedelhallen

Til stede:
Kenneth Bo Jørgensen (Formand)
Erkki Søndergaard (Krudtuglerne)
Rune Christiansen (VLI-Volley)
Morten Jacobsen (Frederiksberg Volley)
Claus N. Madsen (Frederiksberg Skyttelaug)
Anette Larsen (Halinspektør)
Torben Hemager (FAF)
Henrik Greve (Frederiksberg Bueskydning)
Hanne Bjerg (Centerleder)

Dato 21. september 2016
Kedel-Hallen
Nyelandsvej 75 A
2000 Frederiksberg

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

Brugergruppen

Fraværende:
Flemming Karlsen (Frederiksberg Sportsskytter)
Lars Sørensen (FIU Bestyrelsen)
Henrik Tangø-Brandt (Frederiksberg Bueskydning)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 7. juni 2016
Referatet godkendt uden bemærkninger.
2. Nyt fra formanden
2.1 FIU bookingportal
- Præsentationerne af nyt bookingsystem har ændret dato til 03.10 og 04.10.
- Tilmeldingerne fra 19.09 og 20.09 er automatisk rykket til hhv. 03.10 og
04.10.
2.2. Elektronisk adgangskontrolsystem
I mail modtaget fra Lars Sørensen (fra FIU’s bestyrelse) blev efterlyst en
tilbagemelding fra brugerne om det elektroniske adgangskontrolsystem, der
betyder at brugerne nu kan udnytte dele af Kedelhallen i de perioder, hvor
hallen er lukket. Bueskytterne havde brugt de udendørs baner og FAF
havde brugt den lille hal. Der var en generelt positiv tilbagemelding på
systemet, men der var behov for en løsning der sikrer et overblik over, hvem
der er den sidste, der lukker og slukker (ikke mindst, hvis der er skyttere i
kælderen, hvor andre ikke har adgang). Det blev anbefalet at porten blev
lukket i efter ankomst, så naboer ikke finder anledning til at parkere på
området.
2.3 Arrangement på tværs af foreninger
- Foreningerne føler ikke behov for en fælles sportsdag for at tiltrække nye
medlemmer, men vil gerne være med, hvis et sådant event organiseres
sammen.
- Der er generel opbakning omkring ideen af en fælles julefrokost, grillfest
eller andet for alle Kedelhallens brugere.

Kenneth Bo Jørgensen
formand
Mobil: 6092 7210
amkjoergensen@mail.tele.dk
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2.4 Monitor
- Foreningerne bedes overveje til hvilket formål de ønsker at monitoren ved
indgangen til Kedelhallens cafeteria fremover skal benyttes.
2.5 FIU’s formandskabsmødet
- Der opfordres til deltagelse i formandskabsmødet d. 29.09. kl. 17.00-19.30
i Frederiksberg hallerne
2.6 Tilmeldinger til brugergruppe møder
- For at undgå sene afmeldinger, vil foreningerne fremover aktivt skulle
tilmelde sig brugergruppemøder.
3. Nyt fra Kedelhallen
- Lysstofrør til depotrummet er bestilt men ikke ankommet endnu
- Udendørs lys til bueskytterne er bestilt
- Mht ventilationssystemet i kælderen er der blevet efterladt flere
telefonbeskeder til kommunen. Hanne og Anette vil nu henvende sig til
chefen.
- En af måtterne har det ikke så godt. FIU har afsat penge til køb af en ny og
beder om oplysninger om mærke / model / leverandør.
4. Nyt fra Brugerne
Henrik – Frederiksberg Bueskydning:
- Venter på bestilt udelys. 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
- Lav tryk i bruserne.
Rune Christiansen – VLI Volley
- Efterspørger forståelig manual til de nye snoretræk.
- Beder om reparering af rullegardin foran vinduet i bagerste højre hjørne af
hallen.

5. Nyt fra bestyrelsesrepræsentanten
- Ikke tilstede
6. Mødedato for næste Brugergruppemøde
Næste ordinære brugergruppemøde afholdes tirsdag den 6. december
2016 kl. 17.30 i Kedelhallen.

Referent: Kenneth Bo Jørgensen

