
Referat af brugergruppemøde Mariendalshallen, tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 17. 
 

Mødedeltagere:  Dan Bendix, DBK 
  Benny Syhler, FIU 

Jan Kristoffersen, FBTK  
  Anette Larsen, FIU 
  Jette Krarup ,FHBK 

Peter Carlsson, Kita Matsu Ryu 
Jesper Petersen, VLI 
Bo Svenstrup, IID  
Jeppe Johansen, DBK 
Lotte Maabo, Frb. Floorball Club 

    
Afbud  Benny Jacobsen, FIU  

Julian Leander, Frederiksberg Karateskole Shinkyokushin  
   
Uden afbud Lars Vincent, CIC 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat godkendt uden bemærkninger 

 

2. Meddelelser fra: 
 Formanden  

Forslag om at oplysninger om Brugergruppen lægges på hallens Info-

skærm, Formanden kommer med et oplæg 

 

 Halinspektøren (Anette Larsen, Benny Syhler, FIU) 

• Tonny stopper som medarbejder i hallen, går på efterløn/pension 1.4. – 

jobbet er slået op og der vil være ansættelsessamtaler i nærmeste fremtid 

• Brugertilfredshedsundersøgelse viser god/stor tilfredshed blandt hallens 

burgere. Der er kommet flere konstruktive forslag til forbedringer, som man 

ønsker at tage seriøst og prøve at efterkomme. 

• Klubberne er altid velkomne til at komme med ønsker til forbedringer – 

måske er der økonomi til det, ellers kan det komme på ønskelisten 

• Glad for et godt regnskab 

 

i. FIU’s repræsentant 
i. Intet – afbud fra BJ 



 

3. Nyt fra klubberne. 
i. FBTK, har, måtte stoppe medlemstilgang for ungdom, da kapaciteten er udfyldt. 

Fremgang og succes på ungdomssiden. Håber på at kunne udvide på seniorsiden 

go en evt. sammenlægning med de øvrige bordtennisklubber i hallen. 

ii. FHBK, fuld tilfredshed 

iii. ID, det kører til alles fulde tilfredshed – har ønsker om ”ældrevenlige” stole når der 

spilles bridge, hvilket Halinspektør og Centerleder gerne går i dialog omkring 

iv. Kita Matsu, Intet nyt – alt ok 

v. DBK, har indledt dialog med Idrætsudvalget om ændringer i trænings tider – har 

ønske om flere faste bænke i Hallerne, samt tælleapparater til Hal B (større ønsker 

der muligvis kan tilgodeses i FIU-budget) 

vi. Floorball, er glade brugere med ønske om plads til udstyr – aftales med 

Centerlederen 

4. Løst og fast rundt om bordet. 
i. Ønsker om nye stole og bænke i hallen – mulighederne blev drøftet i konstruktiv 

ånd 

 
5. Næste møde. 

i. 10.5.2016 kl. 17  

6. Eventuelt. 
Intet 

 
 
 


