Frederiksberg Idræts-Union

Referat af Brugergruppemøde Mariendalshallen, tirsdag d. 12. december 2017
Deltagere:
Anette Larsen (FIU)
Benny Syhler (FIU)
Nicolai Sichlau (FIU)
Jan Kristoffersen (FBTK)
Jette Krarup (FHBK)
Jesper Petersen (VLI)
Bo Svendstrup (IID)
Dan Bendix (Formand/DBK)
Jeppe Johansen (DBK) - referent
Fraværende:
Peter Carlsson (Kita Matsu Ryu)
afbud
Julian Leander (Frb. Karateskole Shinkyokushin)
Lotte Maabo (Frb. Floorball Club)
Henrik Clausen (Sportskollektivet)

afbud

1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. februar 2017
a. Referat godkendt med kommentarer fra Anette Larsen ang. Punktet ”Løst og fast rundt om
bordet” – det er problematisk med åbne spørgsmål. Punktet kræver en mere præcis
formulering. Kommentaren taget til efterretning.
2. Meddelelser fra:
a. Formanden
i. Formanden har været til indvielse og åbning af Hermeshallen, som FIU har overtaget
administrationen af.
ii. Ansøgning fra Badmintonudvalget er blevet behandlet i Idrætsudvalget og FIU´s
bestyrelse. Der er ingen færdige løsninger, men der arbejdes på at finde afklaring og
evt. mulighed for at imødekomme udvalgets ønsker.
b. Halinspektøren
i. Processen vedrørende ude arealerne er i gang – arbejdet er i udbud og der forventes
en afgørelse i løbet af feb.-marts – med et færdigt projekt til juni – juli. Det har ikke
været muligt at finde økonomi til at etablere mere depotplads i forbindelse med
projektet
ii. FIU har lavet aftale om nyt bookingsystem; Wannasport – som fungerer fint
iii. Opfordring til klubber og brugere af Mariendalshallen om at komme med input til
halinspektørens årsberetning
c. FIU’s repræsentant
i. Kommentar til Badmintonudvalgets ansøgning; problematikken omkring
udlejningsbaner er bundet op på en økonomiaftale med Frederiksberg Kommune – hvis
FIU mister indtægter på hal udlejning skal der kompenseres andre steder
ii.
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3. Nyt fra klubberne:
i. FBTK – Medlemstallet er på 95 og der fuld belægning på alle træninger. Har lavet
aftale med Idrætskonsulenten for at debattere klubbens fremtid og udvikling. Klubben er
begrænset af pladskapacitet. Har fået støtte fra FIU til rejseudgifter i forbindelse med
kampe og turneringer, hvilket man er glad for
ii. Drive – Oplever sportslig succes og medlemsfremgang på seniorplan, hvor der opleves
pres på kapaciteten.
iii. FHBK – kører fint
iv. VLI – Klubben kører, dog med lidt svingende fremmøde – er lidt presset af mangel på
kvindelige medlemmer
v. IID – Deltager nu i ”veterantræf” med badmintonafdelingen med andre klubber. ER
interesseret i at kunne reklamere lidt mere for foreningens aktiviteter. Blev introduceret
til info-folderen ”By & Kultur” samt DGI projektet ”Spring for livet”
4. Løst og fast rundt om bordet.
i. Foregik under hyggelige former – med livlig snak
5. Næste møde.
a. Tirsdag d. 27. februar kl. 17

