Frederiksberg Idræts-Union

Referat af Brugergruppemøde Mariendalshallen, tirsdag
d. 22. maj 2018

Dato 26. februar 2018
Administrationen
Jens Jessens Vej 16
2000 Frederiksberg

Deltagere:
Anette Larsen (FIU)
Benny Syhler (FIU)
Jan Kristoffersen (FBTK)
Klaus ? (FBTK)
Jesper Petersen (VLI)
Bo Svendstrup (IID)
Henrik Clausen (Sportskollektivet)
Dan Bendix (Formand/DBK)
Jeppe Johansen (DBK) - referat
Fraværende:
Jette Krarup (FHBK) - afbud
Nicolai Sichlau (FIU) - afbud
Julian Leander (Frb. Karateskole Shinkyokushin) - afbud
Peter Carlsson (Kita Matsu Ryu)
Lotte Maabo (Frb. Floorball Club)

Telefon 38 77 60 00
CVR-nr. 64 23 15 10
fiu@fiu-frederiksberg.dk
www.fiu-frederiksberg.dk
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1) Godkendelse af referat fra mødet den 27. februar 2017
a) Referat godkendt uden bemærkninger
2) Meddelelser fra:
a) Formanden
 Formanden har været til møde med Idrætsudvalget omkring
næste sæsons hal/bane fordeling. Der var ikke lagt op til
store ændringer i Mariendalshallen
 Endelig fordeling ligger tilgængeligt på FIU´s hjemmeside
b) Halinspektøren
 Arbejde med udearealerne er i fuld gang og forventes
færdigt til aftalt tid. Indvielsen bliver d. 22.6. kl. 12 – med
Borgmester deltagelse
 P-pladsen lukkes helt i 2 døgn pga. asfaltarbejde – i
forbindelse med færdiggørelse af udearealerne – der
kommer opslag i hallen
 FIU driver også Hermeshallen. Badmintonhallen drives på kommerciel basis, mens
de øvrige lokaler bruges af skoler, institutioner og foreninger i FIU-regi.
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 Klubberne bedes gøre halinspektøren/centerlederen opmærksomme på ændringer
i klubbernes bestyrelser, så alle ved hvem der er kontaktpersoner for de enkelte
afdelinger
c) FIU’s repræsentant
i) intet
3) Forslag og initiativer fra brugergruppen og foreningerne
 Opfordring fra FIU og halinspektøren til at bruge fællesskabet i FIU til at udvikle
klubber og idrætsfaciliteterne – ikke kun fysisk og materielt, men evt. også til at
promovere aktiviteter eller reklamere for sin idrætsgren/klub - Brugergruppen
hilser initiativet velkommen og vil fremadrettet overveje hvordan klubberne kan
bruge tilbuddet
 ID er blevet opmærksom på en portal ”Boblberg.dk” – hvor man kan brande sin
klub/forening/idrætsgren og evt. få flere medlemmer
 FBTK er i gang med at udvikle fleksible bander til bordtennislokalet i kælderen i
samarbejde med halinspektøren/centerlederen
 Badmintonudvalget har holdt møde ang. Banefordeling. Udvalget efterlyser
information om hvad der sker med hensyn til ansøgning om ændrede
træningstider i Mariendalshallen – klubberne har foreslået ændringer på
bekostning af kontaktbaner.
4) Nyt fra klubberne:
 FBTK – Sportslig succes med oprykning i seniorrækken for 3. år i træk. Er blevet
opfordret af FIU til at starte et +60 motionshold, som skal køre om formiddagen –
andre klubber har succes på området. Deltager i de årlige sommeraktiviteter i
KUBEN.
 Drive – Oprykning til 2. division, hvilket medfører at de 4 øverste seniorhold alle
rykker en række op. Klubben har nu hold i 2.div. 3.div. og 2 hold i Danmarksserien.
Drive har haft generalforsamling med lidt udskiftning i bestyrelsen. Satser på
fortsat medlemsfremgang, og er fortrøstningsfulde.
 VLI – Klubben søger ny træner for at fastholde niveauet og medlemmer
 IID – Har søgt om mere tid gennem FIU. Har en forventning om øget aktivitet, da
Pensionist Idræt på Frederiksberg nedlægges. IID forudser flere medlemmer vil
søge over til dem.
 Sportskollektivet – Det gode vejr trækker medlemmerne til udendørs aktiviteter,
som for det meste foregår på Amager Strandpark. Løbeaktiviteten, som klubben
har fået tilskud til, har to hold der løber i Frederiksberg have – med god tilslutning.
5) Løst og fast rundt om bordet.
 Foregik under hyggelige former – med livlig snak
6) Næste møde.
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