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Frederiksberg Idræts-Union 

 

 

 

Referat af brugergruppemøde i Mariendals-Hallen,  
Tirsdag den 16. maj 2017 

 
 
Deltagere: 

Jette Krarup, FHBK 

Bo Svenstrup, IID 

Jesper Petersen, VLI                                                                            

Jens Folker, FTBK 

Henrik Clausen, Sportskollektivet 

Nina, Frb. Floorball Club  

Dan Bendix, Drive Badminton Klub – formand 

Jeppe Johansen, Drive Badminton Klub - referent 

Anette Larsen, FIU 

Fraværende:  

Peter Carlsson, Kita Matsu Ryu (afbud) 

Julian Leander, Fdb. Karateskole Shinkyokushin (afbud) 

Benny Syhler FIU (afbud) 

    

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. februar 2017 

a. Referat godkendt uden bemærkninger 

2. Oplæg fra Brian Hansen Westerhein, projektchef for områdefornyelsen, der fortalte om de 
afholdte workshops om ude arealerne omkring hallen. Der er ikke lagt nogen faste planer, 
men man vil meget gerne have, at ideer til udnyttelse af arealerne spiller sammen med 
aktiviteterne inde i hallen. Der har været afholdt to workshops – dog uden den store 
deltagelse, men man lytter gerne til brugernes og borgernes behov. Processen fortsætter og 
brugerne opfordres til at stadig at komme med ideer. Hvis der er spørgsmål eller ideer er man 
velkommen til at henvende sig til Brian: 28 98 40 75, brwe01@frederiksberg.dk 

3. Meddelelser fra: 

a.  Formanden  

i. Der har været afholdt repræsentantskabsmøde FIU og hal/time 
fordelingsmøder i de respektive udvalg.  Klubberne skal være opmærksomme 
på ændrede vedtægter, der skal lette procedurerne.  

 

 

 

Dato 18. maj 2017 

Mariendals-Hallen 

Mariendalsvej 21 C 

2000 Frederiksberg 

 

Telefon 38 77 60 20 

www.mariendalshallen.dk 

mariendal@fiu-

frederiksberg.dk 
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ii. Brugergruppen bør være opmærksom på at det er i de respektive idrætsudvalg, 
at klubberne kan få indflydelse på fordelingen – ikke i brugergrupperne. 

iii. FIU har valgt en ny repræsentant til Brugergruppen i Mariendalshallen – det er 
ikke oplyst hvem der er valgt. 

b.  Halinspektøren 

i. Opfordring til at læse Halinspektørens årsberetning, som vil blive behandlet på 
næste møde 

ii. Der skal arbejdes på en miljøplan og en miljøcertificering for hallen– i første 
omgang i medarbejderstaben, senere blive brugerne involveret. 

iii. Bestyrelsen i FIU ønsker en større delagtiggørelse af brugergrupperne, og 
opfordrer halinspektørerne til at inddrage brugergrupperne noget mere. 

c. FIU’s repræsentant 

i. Der var ikke mødt nogen repræsentant fra FIU 

 
4. Nyt fra klubberne. 

a. VLI – Kører videre som planlagt og håber på at kunne få flere kvinder til klubben, da det 
har været svært at stille hold. 

b. IID – Har fuld aktivitet i mange forskellige sportsgrene. Alle er velkomne. 

c. Frb. Floorball Club – God sportslig aktivitet på alle niveauer. Har stadig udfordring med 
at få haltid til at afvikle kampe – har derfor lavet aftale med Vanløse Floorball om at 
bruge deres bane til kampe. Har en forhåbning om en løsning omkring bander – har 
fået lovning på økonomisk dækning og plads til opbevaring. Har sommerafslutning d. 
10. juni, hvor der vil være besøg af Borgmesteren. 

d. FHBK – Status quo. Har lidt svært ved at rekruttere nye medlemmer, da Frederiksberg 
Hospital er under afvikling – prøver at få folk fra Bispebjerg Hospital. Har stadig ønske 
om en føntørrer i dameomklædningen. 

e. FBTK – Der sportslig succes på børne/ungdomsholdene og seniorer rykker også op i 
rækkerne. 

f. Sportskollektivet – har gang i mange aktiviteter, er en multisportsforening. Spiller f.eks. 
floorball i Mariendalshallen, Volley i Hermeshallen, Yoga træning, surfing,  skating og 
skiløb. Er for folk der er til almindelig hold/konkurrence idræt. 

g. DBK – Måtte desværre rykke ud af 2. div., hvilket betyder at de næste 3 hold bliver 
tvangs nedrykket. Har nu hold i 3. div. Danmarksserien, Københavnsserien, i alt 8 
senior hold.  Ungdom oplever stadig tilgang og har fortsat ønsker om at få omlagt 
træningstider, der kan stimulere og fastholde aktiviteterne. DBK søger igen om at få 
konverteret kontrakt/udlejningsbaner til klubtider for. 

5. Løst og fast rundt om bordet. 

a. Intet 
 

6. Næste møde. 

a. Tirsdag d. 19. september kl. 17 
 

7. Eventuelt . 

a. Intet 

 


