Frederiksberg Idræts-Union
Mødereferat: Brugergruppen på Nandrupvej.
Sted: Nandrupvej
Tid: Mandag den 24. august 2015

Dato 3. december 2015

Tilstede: Birgit Andersen, Brugerformand, BA
Benny Jacobsen, Fiu bestyrelse, BJ
Sanne Flex, Halinspektør, SF
Serina G, FA2000 , CL
Kasper Gribson, Frederiksberg Rugby, KG
Udeblevet:

Peter Bærenholt, Nyelandsvej skole, PB

Damsøbadet /
Frederiksberg
Idrætspark
Sønderjyllands Allé 6
2000 Frederiksberg

Telefon 38 77 60 30
www.frederiksbergidraetsp
ark.dk

DAGSORDEN:
1. Velkomst.
2. Protokol.
Godkendelse af referat fra møde den 30. marts 2015
3. Meddelelser.
4. Ønsker for fremtiden
5.. Næste møde
6. Eventuelt

frederiksbergidraetspark@
fiu-frederiksberg.dk

Sanne Flex
Halinspektør
Mobil: 60 94 30 40
sf@fiu-frederiksberg.dk

Side 1/1

Ad pkt. 1
BA bød de fremmødte velkommen.
Ad. Pkt. 2
KG gjorde opmærksom på indenkommende ønsker fra rugby vedr.
udendørs fitnessudstyr ikke var
med.
Referat godkendt.
Ad. Pkt. 3
BA havde ingen meddelelser. Kunne dog informere om at der havde
været et flot fremmøde ved
de 3 visionsmøder FIU havde afholdt.
SF kunne oplyse at det var tid til en makerover for fælleslokalet,
hvilket indebærer akustikplader i loftet, maling af vægge og nyt gulv.
Sidst men ikke mindst ville der blive indkøbt nye mæbler til lokalet og
her måtte klubberne gerne komme med input. Dette forventes færdigt i
2. uge i september.
KG ingen meddelelser.
SG Efterlyste en nøgle til skraldeskuret. SF ville undersøge om der

skulle ligge en i den store nøglekasse hun havde arvet.
SG Banelyset tænder ikke af sig selv. SF ville sende en mand derned
næste dag. SF understregede
vigtigheden i at ved ureglmæssigheder med det samme kontaktede
Damsøbadet eller SF
Ad. Pkt. 4
KG fremsatte igen ønsket om udendørs træningsudstyr og denne
gang fik alle udleveret fotos der
illustrerede det ønskede.
KG forespurgte til ændring af lystiden lørdag fra kl. 17 til kl. 17.30
SF kunne oplyse at hun ikke kendte til aftalen med kommunen kontra
naboer, men ville undersøge det.
KG fremsatte ønsket om opsætning af vaskemaskine og tørretumbler
til spillertøj.
SF havde svært ved at se hvor dette kunne placeres, da der ikke var
ubrugte depotrum med vand og afløb.
Der blev endvidere fremsat et ønske om skiltning vedr. brugen af
omklædningsrummene og denne
skiltning var især vigtig til Hockey afdelingen.
Ad. Pkt. 5
Mandag den 7. december 2015 kl. 17 på Nandrupvej efterfulgt af
spisning på London Pub
Ad. Pkt. 6
Ingen bemærkninger

Referent:

Sanne Flex

