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Referat af Brugergruppemøde tirsdag den 27. november 
2018 kl. 17.00 
 
Til stede: 
Klus Gønget(FBTK) 
Bo Svendstrup(IID) 
Henrik Clausen(Sportskollektivet) 
Peter Carlsson(Kita Matsu Rya) 
Dan Bendixen(Formand/DBK) 
Jeppe Johansen(DBK) 
Jesper Petersen(VLI) 
Nicolai Sichlau(Kyudo, bestyrelsesrepræsentant) 
Benny Syhler(FIU) 
Anette Larsen(FIU) 
 

Afbud: 
Jette Krarup(FHBK) 
Julian Leander(Frb. Karateskole Shinkyokushin) 
Lotte Maaboo(Frb. Floorbal Club) 
Casper Friis-Jensen(CBS Sport) 
 
 

 
 
 
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt 

 
2. Meddelelser fra: 

 
a.  Formanden  

       Der er indkaldt til formandsmøde den 12/12-18 
 

b.  Halinspektøren 
Under punkt 4 fra sidste brugergruppemøde blev punktet om ønsket af 
skabe til spejlsalen gennemgået og hvad grunden er til, at det umiddelbart 
ikke kan lade sige gøre. 
Kim er fortsat langtidssyg og hans timer bliver dækket ind med afløsere og 
det fastansatte personale. 
Der er juleferie fra den 21/12-2/1 
 

c.  FIU’s repræsentant 
Taget på Jens Jessens Vej i hal 1 er utæt og det skal laves i 2019. Det er en 
større udgift for FIU. I forbindelse med Bevæg dig for livet projektet, hvor FIU 
tog initiativ til at starte en ny forening med senior idræt er blevet en stor 
succes. 
ØU har taget ønsket om nyt depot udenfor af deres liste.  
Scoringstavler til hal A er desuden taget af listen. 
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3. Budget 2018/19 

 
Regnskabet for 2018 ser fornuftigt ud, vil komme ud med et mindre 
overskud. Budget 2019 er godkendt af ØU.  

 
4. Træningstider mellem jul nytår 

 
Drive vil gerne bruge hallen den 28/12. Deres ønske er efterkommet. 

 
5. Nyt bookingsystem, Winkas 

 
Nyt bookingsystem er på vej, det hedder Winkas. Alle foreninger vil blive 
indkaldt til informationsmøde. 
 

 
6. Nyt fra klubberne. 

 
IID: Kører som sædvanligt godt 
 
VLI: Mangler kvinder, der er rigtig mange herrer. 
 
FBTK: Har fået flere medlemmer. Det går godt i de forskellige serier. FBTK 
har fået et bedre samarbejde med Batmændene. 
 
KMR: Går fint, der er fremdrift i klubben- fået flere kvinder. 

 
7. Næste møde 

. 
Tirsdag den 19. februar  
 

 
8. Løst og fast rundt om bordet. 

 
Foregik under hyggelige former – med livlig snak 
 

9. Eventuelt. 
Intet 

 
 
 

 
 

    
 
 

Med venlig hilsen 

Dan Bendix 

 


