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Referat af Brugergruppemøde Mariendalshallen, tirsdag d. 18. september 2018 

Deltagere: 

Anette Larsen (FIU) 

Jette Krarup (FHBK) 

Klaus Gønget (FBTK) 

Jesper Petersen (VLI) 

Bo Svendstrup (IID)  

Henrik Clausen (Sportskollektivet) 

Peter Carlsson (Kita Matsu Ryu) 

Nicolai Sichlau (FIU) 

Dan Bendix (Formand/DBK) 

Jeppe Johansen (DBK) - referat 

Fraværende: 

Benny Syhler (FIU) - afbud 

Julian Leander (Frb. Karateskole Shinkyokushin)  

Lotte Maabo (Frb. Floorball Club) 

Casper Friis-Jensen (CBS Sport) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

i. Referat godkendt uden bemærkninger 

2. Meddelelser fra: 

a.  Formanden  

 Formanden er blevet bedt om at opdatere listen over brugergruppens medlemmer. 

Det mener formanden ikke bør være formandens opgave. Det må være de enkelte 

klubber, der meddeler FIU hvem de sender som repræsentant. 

b. Halinspektøren 

 Arbejde med udearealerne er nu færdigt. Der er både positive og negativer sider ved 

de nye arealer. De bliver brugt efter hensigten, hvilket er godt, men også til 

hundeluftning, cykelbane og opholdsarealer i sene aftentimer. Udviklingen følges 

tæt. 

 Der er installeret nyt ABA-anlæg, brandsikring, som er godkendt 

 Hallen har indhentet tilbud på nye brusere til dame og herre baderum. De bliver 

forventeligt installeret i uge 42 

 

c. FIU’s repræsentant 
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i. FIU deltager aktivt i at hjælpe med at etablere aktiviteter for Seniorer som 

erstatning for Pensionistidræt, enten gennem etablerede klubber eller som nystartede 

initiativer 

ii. En opfordring til alle klubber om at bruge muligheden for at søge DGI/DIF - foreningspulje 
om økonomisk tilskud. Man skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt 
ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk.  

 
3. Orientering om retningslinjer for trænings- og turneringstider 

 
i. En samlet beskrivelse af retningslinjer og principper for fordeling af tider i FIU – alle 

klubber opfordres til at sætte sig ind i reglerne 

4. Forslag og initiativer fra brugergruppen og foreningerne 

 Afskærmning ved indgangsdørene til hal A. I dagtimerne generes bane 3 og 4 af 

sollyset når dørene åbnes - kan der gøres noget? Hallen kigger på det. 

 Der mangler el-stik i dameomklædningen. Hallen kigger på det. 

 Telefoner og andre musikafspillere har ikke alle standardstik – vil det være muligt 

at etablere bluetooth forblindelse til hallens musikanlæg? Hallen kigger på det 

 Bordtennislokalet i kælderen lider af høj fugtighed når der trænes/spilles - er der 

mulighed for at forbedre udluftningen/ventilationen? Hallen er i gang med at finde 

en løsning 

 Der ønskes bander til Floorball. Er bestilt 

 Der ønskes skabe til måtter i Spejlsalen. Hallen kigger på mulighederne 

 I den varme sæson ønskes mulighed for mere ventilation i Hal A og B. Personalet 

instrueres i brug af eksisterende anlæg 

 Ønske om nemmere tilgængelighed til klub/møde lokale, samt mere ungdommelig 

indretning af lokalet. Opfordring til at forhåndsbooke lokalerne langt frem i tiden og 

til at gå i dialog med Halbestyreren om indretning 

 Ønske om større udbud af mad i Caféen. Hallen forhører sig i FIU 

 

5. Ønsker til FIU´s økonomiudvalg 

i. Der er stor mangel på depotplads - ønske om at udvide depotpladsen, dog ikke på 

bekostning af sportslig/social aktivitet 

6. Nyt fra klubberne: 

 FBTK – har nu 5 seniorhold og 1 U12 hold. Har fået udvidet træningskapaciteten 

ved et samarbejde på BAT-mændene. Har deltaget i rekrutteringsarrangementer på 

Frederiksberg og har etableret +60 træning i dagtimerne. 

 Drive – Ros fra ungdomsafdelingen for de flotte udearealer, fleksibilitet hos 

personalet. Klubben oplever stadig stor medlems til- og afgang, både hos ungdom 

http://www.medlemstal.dk/
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og seniorer. Har gang i nogle ungdomstiltag for at tiltrække og fastholde 

medlemmerne.  

 VLI – Klubben oplever stor medlemstilgang, dag stadig for mange herrer og for få 

damer. 

 IID – Har fået mere træningstid, øget tilgang og aktivitet. Nu ca. 250 medlemmer 

med aktiviteter indenfor badminton, gymnastik, pilates, tennis mm.  

 Sportskollektivet – Oplever medlemstilgang i forbindelse med aktiviteten “løb for 

livet”- især nye kvindelige medlemmer. Stor opbakning til Floorball i 

Mariendalshallen. Klubben har haft stor glæde af ansøgninger til “foreningspuljen”. 

 Frb. Karateskole Shinkyokushin – har fået bedre træningstider, hvilket har givet 
medlemstilgang. 

 FHBK – ønsker at få ændret en banetid. Opfordring til at tage det op i Badmintonudvalget. 

7. Løst og fast rundt om bordet. 

 Foregik under hyggelige former – med livlig snak 

 

8. Næste møde. 

 Tirsdag d. 27. november 2018  kl. 17 

 

 


