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Frederiksberg Idræts-Union 

 

 

 

Referat af brugergruppemøde i Mariendals-Hallen,  
Tirsdag den 21. februar 2017 

 
 
Deltagere: 

Jette Krarup, FHBK 

Bo Svenstrup, IID 

Jesper Petersen, VLI                                                                            

Benny Syhler, FIU 

Jan Kristoffersen, FTBK 

Lluis Armangue, Frb. Floorball Club + gæst 

Dan Bendix, Drive Badminton Klub – formand 

Jeppe Johansen, Drive Badminton Klub - referent 

Fraværende: 

Sportskollektivet 

Peter Carlsson, Kita Matsu Ryu (afbud) 

Julian Leander, Fdb. Karateskole Shinkyokushin (afbud) 

Benny Jacobsen, FIU (afbud) 

Anette Larsen, FIU (afbud) 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet Tirsdag 13. dec. 2016 

i. Godkendt med bemærkning fra FTBK : Savner en mere udførlig beskrivelse af 

problematikken omkring fordeling af lokaler til bordtennis. Har sendt mail til 

idrætskonsulenten, hvor problemstillingen er beskrevet. 

2. Meddelelser fra : 

a.  Formanden 

i.  Vær opmærksom på repræsentantskabsmødet i FIU d. 30. marts – alle klubber 

bør få en invitation. 

ii. Ønsker til hal/bane/lokale fordeling er sendt ud – deadline for tilbagemelding 

26.2.17. 

iii. FIU har oprettet en Facebook side. 

 

 

Dato 1. marts 2017 

Mariendals-Hallen 

Mariendalsvej 21 C 

2000 Frederiksberg 

 

Telefon 38 77 60 20 

www.mariendalshallen.dk 

mariendal@fiu-

frederiksberg.dk 
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b.  Halinspektøren 

i. FIU har opsagt aftalen om booking-system.  

ii. Møde om udearealer og byfornyelsesprojekt er udskudt. 

3. Nyt fra klubberne. 

i. FHBK, tilfredshed med forholdene – har et ønske om føntørrer til 

dameomklædningen 

ii. FTBK, er oppe på 94 medlemmer – der kommet flere børn. Har sportslig 

succes, afviklet bordtennis stævne for både børn og seniorer, hvilket gik godt. 

Er glad for at kunne udnytte træningstid mellem jul og nytår.  Har brug for mere 

og bedre tid til træning og afvikling af kampe. Har gjort opmærksom på 

problematikken til idrætsudvalget, og håber at tilgodeset pga. medlemskabet af 

FIU,  og ønsker at blive prioriteret højere end private indlejere. 

iii. IDD, alt godt – det kører. 

iv. Floorball, har voksende medlemstilgang – flere børnehold og kvindehold. Er 

glade for at være i hallen, men mangler bander. Vil selv prøve at skaffe bander 

– aftaler med halinspektør om plads til opbevaring. Oplever vanskeligheder 

med at få tildelt mere tid til aktiviteter – det er svært som ny klub at få tildelt 

relevante lokaler og tider. 

v. VLI, tilfredshed med forholdene, men mangler damer til holdene. 

vi. Drive, er i nedrykningspil i 2. div. – håber at kunne klare frisag. Øget tilgang på 

ungdomssiden. Arbejder stadig på at få ændret banetildeling – baneudlejning 

bør ikke vægtes højere end foreningsaktiviteter. 

4. Løst og fast rundt om bordet 

i. Snak om prioriteringer af sportslige aktiviteter i FIU. Bør man ikke prioritere 

ungdom kontra seniorer? Hvordan kommer nye klubber til ”fadet” – kontra 

gamle klubber?  Bør FIU ikke have nogle klare retningslinjer? 

5. Næste møde  

i. 16.5. kl. 17 

6. Eventuelt . 

i. intet 

 


