Frederiksberg Idræts-Union

Referat af Brugergruppemøde
Tirsdag den 27. februar 2017 kl. 17.00
i Mariendals-Hallen
Deltager:
Anette Larsen
Benny Syhler
Dan Bendix
Jeppe Johansen Drive
Jesper Petersen VLI
Henrik Clausen Sportk.
Jette Krarup FHBK
Niels Rudolfsen Bordtennis
Afbud
Bo Svenstrup IDD
Peter Carlsson
Uden afbud
Nicolai Sichlau
Lotte Maabo
Julian Leander

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 12. december 2017
Godkendt
2. Meddelelser fra:




Formanden
Halinspektøren
FIU’s repræsentant

Ad1) Dan har været til Nytårskur i FIU.
Dan er inviteret til netværksmøde om badminton, så det på Facebook.
Ad 2) Anette orienterede om den nærværende igangsætning af udearealer.
Det bliver sat en arbejdsvogn op og det får den betydning for brugerne,
at der i byggeperioden bliver færre parkeringspladser.
Ad 3) Intet

3. Forslag og initiativer fra brugergruppen og foreningerne.
Anette orienterede om affaldshåndtering, og der vil komme et oplæg til næste
brugergruppemøde. Der var en god dialog om emnet.
4. Nyt fra klubberne
FBTK: Der er på nuværende tidspunkt 124 medlemmer og der er medlemsstop. Klubben klager
i perioder over, at gulvet hæver sig. Benny er på sagen. Benny påpegede, at det er Benny, der
skal kontaktes, hvis der er problemer af den ene eller anden art.
FHBK: Kører som det plejer.
Sportskollektivet: Har fået flere medlemmer på et år. I forbindelse med ”Bevæg dig for livet”
laver Sportskollektivet et løbe-initiativ. Sportskollektivet har fået 31.000 kr. til oppustelige
Stand Up Paddles af Folkeoplysningsudvalget og 30.000 kr. af
FIU´s initiativ pulje ligeledes til Stand Up Paddles.
Sportskollektivet er glade for de nye bænke i hal 2.
VLI: Mangler stadig kvinder til deres hold. VLI skal lige læe at betjene de nye dispensere.
Drive: Det kører rigtig godt for klubben. Der er medlemsfremgang.
5. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde:
Tirsdag den 22. maj kl. 17.00.
6. Løst og fast ved bordet.
Det er foreningerne, der fejer op efter sig, når der ligger fjer fra fjerboldene på gulvet.
7. Eventuelt
Intet

Referent
Anette Larsen

