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Referat: 
Brugergruppemøde den 6. december 2016  

i Kedelhallen 
 

 

 
 
 
Til stede: 
Kenneth Bo Jørgensen (Formand, Mujin-kai Karate) 
Rune Christiansen (VLI-Volley, referent) 
Morten Jacobsen (Frederiksberg Volley) 
Claus N. Madsen (Frederiksberg Skyttelaug) 
Anette Larsen (Halinspektør) 
Torben Hemager (FAF) 
Henrik Tangø-Brandt (Frederiksberg Bueskydning) 
Hanne Bjerg (Centerleder) 
Flemming Karlsen (Frederiksberg Sportsskytter) 
 
Fraværende: 
Erkki Søndergaard (Krudtuglerne) 
Lars Sørensen (FIU Bestyrelsen) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 20.09.2016 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Nyt fra formanden 
 
2.1 Nye medarbejdere i FIU 
FIU har ansat Mia Bergsbo som idrætskonsulent pr. 1. januar 2017. 
Hun afløser Henrik Løndal, og Dorthe M. Olsen er ansat som ny 
administrations- og kommunikations medarbejder. 
Det blev foreslået, at Mia og Gitte vil blive inviteret til næste 
brugergruppemøde. 
 
2.2 Det nye bookingsystem 
Der har generelt været udfordringer med oprettelsen af foreningerne i 
systemet og efterfølgende synliggørelsen af informationerne for 
borgerne, som vil søge en forening. Desuden står det til tider uklart 
om en booking er gået igennem eller om den stadig skal bekræftes. 
Indtil videre opleves det tungt og vanskeligt at arbejde med. Dog er 
bookingsystemet stadig i gang med at blive udviklet og finjusteret efter 
kommunens behov, så der er forventning om, at en del af 
problemerne bliver løst. 
 
2.3 FIU overtager driften af Hermes Hallen 
 
2.4 FIU har sat aktiviteter i gang i henhold til Idan rapporten 
- Starter stille og roligt op. Indtil videre er der indgået en 
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samarbejdsaftale med DIF og DGI om en lokal udrulning af de to 
idrætsorganisationers Bevæg Dig For Livet-idrætsvision. Der er 
forventning om, at der bliver meldt yderligere aktiviteter ud i 2017. 
- Skytterne havde allerede haft møde med FIU om forslag til en bedre 
udnyttelse af skydebanerne. 
 
2.5 Monitor 
- Der blev efterlyst, hvorledes vi kunne gøre bedre brug af info 
monitoren i Cafeteriaet. Den tekniske kvalitet og layout var ringe. Der 
var derfor behov for at få drøftet, hvad den skal bruges til og fremtidigt 
indhold (fra foreninger og FIU), når de tekniske problemer er løst. 
- Dorthe M. Olsen, FIU, kommer til at hjælpe med at få skærmen i 
gang. 
- Ideer til brug af skærmen omfatter: 
  1. Nyheder fra Kedelhallens brugere  
(facebook opslag / hjemmesider / avisartkler ) 
  2. Video: Flemming forhører sig hos sin ven vedrørende en                   
video af aktiviteterne i Kedelhallen. Formålet var, at vise videoen på 
monitoren. Der var forslag om en eventuel droneoptagelse af 
aktiviteterne. 
 
2.6 FIU’s Repræsentantskabsmøde 
Finder sted torsdag d. 30. marts i Frederiksberg hallerne. 
Der var også sendt indbydelse ud til Nytårskur i FIU fredag den 13. 
januar 2017. 
 
3. Nyt fra Kedelhallen  
- Forskellige håndværkere er blevet kontaktet mht. lyssensorer og 
udendørs lys til bueskytterne. Der ventes stadig på tilbud nr. to.  
- Der er tale om anskaffelse af en ny sofa og muligvis en elektrisk 
kamin. 
- Der er blevet indhentet et tilbud på højttalere til den lille hal. Der er 
på sidste opstået problemer ved længere brug af dem. 
- Der vil være mindre prisstigninger i Kedelhallen fra og med januar 
2017. 
 
4. Nyt fra Brugerne 
 
Rune Christiansen– VLI Volley 
- Inddækning af rør under loftet.  
- Bolde som ligger i nettet under loftet. 
- Behov for afkalkning af bruserne i dameomklædningerne. 
- Problemer med rengøring af hallen efter julefrokost fredag d. 02.12. 
Gulvet var fortsat fedtet, da der skulle spilles volleyball om søndagen 
efter julefrokosten. 
 
Claus N. Madsen - Frederiksberg Skyttelaug 
- Udsugning på skydebanen er fortsat et problem. 
 
Henrik Tangø-Brandt - Frederiksberg Bueskydning 
- Sikkerhedsmæssige omstændigheder for bueskydningen skal 
godkendes. 
- Glæder sig meget at rykke ind i den store hal. Udover bedre 
træningsfaciliteter vil der også være mulighed for at invitere til 

 
 
 
 



stævner i Kedelhallen.  
 
Morten Jacobsen– Frederiksberg Volley 
- Intet at bemærke 
 
Flemming Karlsen - Frederiksberg Sportsskytter 
- Ud over udsugningen – intet af bemærke. 
 
Torben Hemager– FAF 
- Hjul på spejlet i den lille hal er blevet revet af.  Det er FAF, der har 
anskaffet spejlet, men ville ikke stå for reparationen. Anette vil forhøre 
sig omkring, hvem står til ansvar for reparationen.  
- I hjørnet hvor måtterne står har der i perioder været problemer for 
danserne grundet stearinpletter på gulvet. 
 
Kenneth Bo Jørgensen- Mujin-Kai karate: 
- Karate var interesseret i at få nøgler og adgangsbrikker, så der var 
mulighed for også at træne i den lille hal i løbet af sommerferien. 
 
5. Nyt fra bestyrelsesrepræsentanten 
- Ikke tilstede. Taleseddel modtaget fra Lars Sørensen indgik i punktet 
”Nyt fra formanden”. 
 
6. Mødedato for næste Brugergruppemøde 
Næste ordinære brugergruppemøde afholdes tirsdag den 21. marts 
2017 kl. 17.30 i Kedelhallen.        
 
7. Eventuelt 
Kenneth forespurgte om, der var andre brugere af Kedelhallen, som 
eventuelt opfyldte betingelserne for at kunne deltage i 
brugergruppen? – Ingen afklaring herpå. 
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