
Frederiksberg Idræts-Union 
 

Mødereferat:  Brugergruppen på Nandrupvej. 
 

Sted: Nandrupvej 
 

Tid:  Mandag den 30. marts 2015 
 

 

 

 
Tilstede:  Birgit Andersen,  Brugerformand, BA     
                  Benny Jacobsen, Æresmedlem,  BJ 
                 Sanne Flex, Halinspektør, SF     
                 Sarina Guastella, SG 
                 Kasper Gribson, KG 
                  
Afbud:    Peter  ( Nyelandsvej skole ) 
                 

DAGSORDEN: 
1. Velkomst. 
2. Protokol. 
    Godkendelse af referat fra mødet den 15. december 2014 
3. Meddelelser. 
4. Ønsker for fremtiden 
5.. Næste møde 
6. Eventuelt 
 
Ad pkt. 1 
BA bød brugergruppen velkommen til mødet. 
 
Ad. Pkt. 2 
KB savnede i referatet dialogen / ønsket omkring udendørs træningsudstyr. 
 
Ad. Pkt. 3 
BA forespurgte om der var noget nyt ang. etablering skolepavilioner. 
SF kunne oplyse, at hun d.d. havde været i kontakt med Søren og at der 
intet nytvar kommet frem. 
 
Der blev orienterede om rugbys 40 års jubilæum, som vil blive afholdt den 
30. maj på Nandrupvej, hvor Borgmesteren også ville bliv inviteret 
 
SG forespurgte om det var muligt, at der kunne udleveres en nøgle til 
skraldeskuret, når de afholdt stævner. Og oplyste endvidere, at døren til 
boldrummet ikke havde det så godt. 
 
FA2000 afholder grill aften, onsdag den 17. juni, kl. 16-21 
 
SF har kunne konstatere, at hun ikke har nøgler til alle skuerene, og 
ønskede dette. 
 
Ad. Pkt. 4 
KG Ønskede lystiden forlænget med en ½ time i weekenderne i 
vinterhalvåret (primær lørdag) 
 
Det ene rugby mål er forsvundet fra anlægget, for mere end et år siden, så 
der var ønske om et nyt mål, så de kunne afvikle kampe på anlægget. 
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SF ville undersøge hvad historikken er ang. årsagen til at det er væk og 
hvem der evt. har fjernet det.  
 
BA ønskede at hegnet, mod naboerne, havde samme højde. Og ville det 
være muligt at finde en anden løsning m.h.t. åbne/lukning af lågen. 
 
Der blev forespurgt til hvem der egentligt har tiderne på hockybanen. 
SF ville undersøge det. 
 
Anlægget har et tilbage vendende problem, med børn/unge der render rundt 
på taget, hvordan for vi løst det.? 
 
Ad. Pkt. 5 
Mandag den 24. august  2015 kl. 17 på Nandrupvej. 
 
Ad. Pkt. 6 
Ingen bemærkninger 
 
 
 
 
Referent:  Sanne Flex 
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