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Referat fra Brugergruppemøde i Kedelhallen tirsdag den 19.  
september 2017 

                        
                       Deltagere: 
 

Morten Jacobsen, Frederiksberg Volley 
Anders Reffelt Jensen, Frederiksberg Skyttelaug 
Karsten Leth, FAF Dans 
Per Bisgaard, Frederiksberg Bueskytteforening 
Rasmus Fredlev, VLI (Ny repræsentant) 
Erkki Søndergaard, Krudtuglerne 
Flemming Karlsen, Frederiksberg Sportsskytteforening 
Cæcilia Nilsson, Sportskollektivet (Ny repræsentant) 
Nicolai Sichlau, Kyodo (Ny repræsentant) 
Kenneth Bo Jørgensen, Mujin-Kai Karate, Formand 
Lars Sørensen, FIU 
Anette Larsen, Halinspektør (referent) 

 
 

Afbud: 
 
Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug 
Torben Hemager, FAF Dans 
Henrik Brandt, Frederiksberg Bueskytteforening 
Hanne Bjerg, Centerleder 

 
                                                                    

       DAGSORDEN: 
 

1) Præsentation af foreninger/repræsentanter 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde d. 13. juni 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 
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Ad 1. Præsentation af foreninger/repræsentanter 

 

Da der er var mange nye ansigter i form af nye foreninger i Brugergruppen 

og substitutter i forbindelse med afbud var en præsentationsrunde 

nødvendig. 

 

De nye repræsentanter blev budt velkommen. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 13. juni 2017 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 3. Nyt fra Formanden 

 

Indledningsvis var der en henstilling fra Formanden om at melde tilbage 

inden den udmeldte deadline om deltagelse i mødet og om deltagelse i 

spisning. 

 

Videooptagelser fra aktiviteter i Kedelhallen 

 

Det var tilstræbt, at Jeko Pedersen fra Frederiksberg Sportsskytteforening 

kunne deltage under dette pkt. på dagsorden, da der er et behov for af 

foreningerne møder ham og får afstemt forventningerne, men Jeko måtte 

melde afbud p.g.a. arbejde. 

 

Tilbagemeldingen fra Jeko var, at det var usikkert, hvornår han kunne starte 

og filme de enkelte foreningers aktiviteter. Men inden der kan sættes noget i 

gang, er der behov for at der afholdes et formøde med deltagelse af alle 

foreninger og Jeko, så forventningerne kan afstemmes og der kan 

planlægges tid og indhold af optagelserne. Kenneth opfordrer foreningerne 

til inden næste brugergruppe, at forberede sig på, hvad de ønsker at byde ind 

med, og hvad optagelserne efterfølgende kan bruges til, herunder om de 

alene skal anvendes til markedsføring i Kedelhallen eller om det også kan 

bruges på andre sociale medier. 

 

 

Orientering om oplæg til nye rammer for Brugergrupperne 

 

Brugergruppeformændene og halinspektørerne har været indkaldt til møde 

med FIU om et oplæg til at involvere brugergrupperne og 

brugergruppeformændene langt mere end i dag. Der er et ønske fra FIU om, 

at Brugergrupperne skal være mere visionære og fremadrettet i deres måde 

at arbejde på.  

 

Der forestår et arbejde med at konkretisere, hvorledes dette i praksis kan 

udmøntes, herunder ønsker om input fra FIU med emner til drøftelse, samt 

et tættere samarbejde mellem brugergruppeformændene og halinspektørerne 

med udsendelse af mere fyldige dagsordner, der kan danne grundlag for 

drøftelser internt i foreningerne inden afholdelse af møderne. 

 

Brugergrupperne skal være med til udviklingen af både de ikke-idrætslige 

aktiviteter/forhold og kunne drøfte idrætslige aktiviteter, herunder arbejde 

med økonomien i forbindelse med, hvad der kan indkøbes til glæde for alle 



brugere i huset. Der skal også være plads til at drøfte de daglige problemer 

og forhold som foreningerne oplever, men det henstilles at ønsker til 

småreparationer og lignende præsenteres for Hanne og/eller Anette, når de 

konstateres og ikke afvente et kommende brugergruppemøde. Det er en god 

intention, den FIU er kommet med, men nu skal den afprøves i praksis. 

 

Lars berettede om, at brugergrupperne fungerer forskelligt – der skal være 

mere indhold på brugergruppemøderne. Der skal være mere fokus på 

aktivitet. Halinspektøren skal hjælpe brugergruppeformanden med at 

samarbejde og holde dialogen med foreningerne på anlægget. 

 
Synliggørelse af foreninger og aktiviteter 

 

Der kommer mange mennesker i Kedelhallen. Det kan være at de blot 

kommer forbi eller deltager i et arrangement eller lignende, men der er ingen 

steder, hvor det står oplyst, hvilke foreninger, tider og aktiviteter, der er i 

Kedelhallen. Vi har forsøgt med infoskærmen ved indgangen til Cafeen, 

men det der præsenteres er for småt (teksterne kan ikke læses), og indholdet 

skal præsenteres anderledes, hvis det er infoskærmen, der skal anvendes 

hertil. Der var fra Kedelhallen ønskes en ny placering af infoskærmen 

således at man bedre kan se og læse, hvad der sker i hallen på de enkelte 

ugedage. Der var forslag om montering af 4 øjer på skorstenen, således at 

der kan ophænges store bannere op på skorstenen, som kan ses udefra, til 

brug ved afholdelse af store arrangementer. Andre ideer vi kunne reflektere 

over: Der blev nævnt flyers som foreningerne kunne producere og lægge i 

hallen og opsætning af mere permanente tavler eller plakater med info om 

foreningerne og aktiviteterne. 

 

Ad 4. General orientering fra Kedelhallen v. Halinspektør Anette Larsen  

 

Anette berettede om, at alle fem anlæg er miljøcertificeret og brugerne vil 

blive medinddraget på et senere tidspunkt. Kedelhallen er kommet godt i 

gang efter sommerferien. Der har været lynnedslag i Hallen (i weekenden), 

som havde ødelagt musikanlægget i den store hal, men det bliver repareret 

så hurtigt som muligt. 

 

Det har vist sig, at det IT program, der skulle anvendes til at aktivere brikker 

til boksrummet og til benyttelse af hoveddøren for foreningerne (der skal 

bruge denne funktion, når anlægget er ubemandet) ikke har været i funktion 

det sidste halve år. Det beklageligt, da alarmen ikke bliver slået fra.  

Programmet bliver reinstalleret i nær fremtid. Indtil da, når man skal bruge 

boksrummet, må personalet åbne med deres brik.  

 

FIU har indført nye retningslinjer for aflysninger, bookning og ændring af 

hal/lokaler. Fremover skal al kontakt med forespørgsel på at arrangere ekstra 

aktiviteter (arrangementer m.m.), aflysninger af timer, bytninger m.m. ske 

via FIU’s sekretariat og ikke direkte til Kedelhallen eller mellem 

foreningerne. Det er ikke længere nok, at blot at indgå aftaler med en anden 

forening om bytning af tider m.v. Ovennævnte gælder dog ikke ved lån at 

Kedelhallens mødelokale, som fortsat administreres af Kedelhallen. 

 

Derudover bruger Anette mange timer i Hermeshallen, for at få den gjort 

helt klar. Derfor er Anette, i øjeblikket, ikke så meget i Kedelhallen  

 



 

 

Ad. 5. Nyt fra brugerne 

 

Frederiksberg Sportsskytter (Flemming):  

Udsugning virker fortsat ikke efter hensigten. Er blevet lavet rigtig mange 

gange, men virker ikke endnu. Der er forsat et stort undertryk, som følge af 

at der ikke kommer tilstrækkelig frisk luft ind.  

 

Toiletdøren til herretoilettet er i stykker.  

 

Skydekælderen er blevet gjort rent og renoveret i sommerperioden. 

 

 

Sportskollektivet (Cæcilia):  

Toilettet ved mødelokalet trænger til en rengøring.  

 

Det er konstateret, at Internettet ikke virker i cafeen. Anette svarede hertil, at 

det gør det normalt, men at var problemer med Internettet efter lynnedslaget, 

der også påvirkede Cafeen. Tekniker er blevet tilkaldt. 

 

Kyodo (Nicolai):  

Starter op næste søndag i Store Hal. Der er stor tilmelding til en prøvetime. 

 

Karate (Kenneth):  

Der var ønske om mere skabsplads til træningsrekvisitter. Anette svarede, at 

Hanne skulle kontaktes, men alle skabe var optaget. 

Kyodo havde ligeledes et ønske om skabsplads, men de havde behov for 

skabe, der var højere end 2 meter, således at deres buer kunne opbevares i 

skabene 

 

FAF (Karsten):  

Gulvet i hallen er nogle steder meget glat. Anette vil sende en gulvmand ud 

og se på det. Det kan dog skyldes, at der er talkum på gulvet. Personalet har 

flere gange påpeget over for de brugere, der benytter talkum, at det ikke må 

anvendes i Kedelhallen. 

 

Der er utilfredshed over, at Salsa begynder at stille op inden FAF er færdig 

med deres foreningstid om fredagen. Salsa får besked om, at de først må 

benytte hallen kl. 21.00, men de vil gerne være klar til at starte kl. 21. 

 

Frederiksberg Volley (Morten):  

Baneadskillelsesnettet og kroge trænger til udskiftning.  

 

Nogle af boldvognene trænger til reparation.  

 

Der er fortsat problemer med at andre bruger foreningernes bolde. Enten 

skal boldene kunne holdes adskilt (også mellem Frederiksberg Volley og 

VLI samt øvrige brugere) eller bør Kedelhallen stå for boldene, så flere kan 

bruge boldene. 

 

Bueskytterne (Per):  

Bueskytterne har været udendørs indtil nu, men nu starter 

indendørssæsonen. 



 

Ad. 6. Nyt fra Bestyrelsesrepræsentant v/ Lars Sørensen      

         

Frederiksberg Kommune har sat 1,8 mio. kr. til afdækning af mulighederne 

for at etablere ny idrætshal på Nordens Plads. 

 

Derudover undersøges muligheder ved Roligheds vej, ved universitet, om 

der kan indpasses nye idrætsfaciliteter, når Universitetet flytter. 

 

Der er igangsat en opgradering og forbedringer af kunstgræsbaner samt 

belysningsanlæg på byens skoler. 

 

Damsøbadet moderniseres i 2018. 

 

Der er afsat penge til en idrætslinje på Tre Falkeskolen 

 

Til aktiviteten ”Bevæg Dig for Livet” er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til første 

fase i samarbejdet med DGI, DIF, Frederiksberg Kommune og FIU 

 
Ad. 7. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde 

Tirsdag den 5. december 2017 kl. 17.30. 

 

Ad. 8. Eventuelt 

Intet 

 

 

Referent  

Anette Larsen 

 
 

 


