Frederiksberg Idræts-Union

Mødereferat: Brugergruppen på Nandrupvej.
Sted: Nandrupvej
Tid: Mandag den 2. oktober 2017
Tilstede: Birgit Andersen, Brugerformand, BA
Sanne Flex, Halinspektør, SF
Kasper Gribson, KG
Udeblevet: Sarina Guastella, SG

Dato: 17. oktober 2017
Administrationen
Jens Jessens Vej 16
2000 Frederiksberg

Telefon 38 77 60 00
CVR-nr. 64 23 15 10
fiu@fiu-frederiksberg.dk
www.fiu-frederiksberg.dk

DAGSORDEN:
1. Velkommen
2. Nyt fra hverdagen
3. Fælles udvikling af udendørsarealet. Se:
https://www.google.dk/maps/place/Nandrupsvej+13,+2000+Frederik
sberg/@55.684874,12.5273326,151m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0
x465253b854a962d5:0x24acc551027d51b0!8m2!3d55.6843632!4d
12.526962
Under dette pkt. ønsker vi, at I fremkommer med ideer til hvordan
vi i fællesskab kan forbedre / udvikle de m2, der endnu ikke er
udnyttet på anlægget, til gavn for alle bruger af anlægget.
4. Ønske for fremtiden
5. Sociale medier
6. Næste møde
7. Eventuelt

Ad pkt. 1
BA bød brugergruppen velkommen til mødet.

Ad pkt. 2
Hverdage går sin gang, dog var der udfordringer med bruserne, men det var
indberettet til kommunen.

Ad. Pkt. 3
KG havde kigget på fremtidige muligheder på Nandrupvej for afholdelse af
turneringskampe og ved diverse opmålinger kunne der konstateres, at det ikke
vil blive muligt af afvikle kampe på Nandrupvej, så deres kampe skal afvikles
på JJ.
Der er ønske om at få etableret styrketrænings muligheder inde som ude. Hvis
det skal være indendørs kræver det nogle ekstra m2. En mulighed ville være at
få overdraget de to musikcontainer, da der, menes ikke at være den store
aktivitet dernede mere.
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En anden mulighed er at etablere det udendørs, så ikke kun foreningerne vil få gavn af det, men også
skoler og beboerne. Placeringen af dette , kunne under de nuværende forhold, være på
det nyetablerede asfalt. En tredje mulighed er få ryddet det tilvokset område omme bag klubhuset og få
fjernet den ”tank” der står, og hvis der var nogen mulighed for at få fjernet eller på en eller anden
mulighed for at udnytte den gl. ”bunker” der bare er der og så evt. lave et crossfit område med
traktordæk o.lign.
Snakken faldt også på hockybanen, der ikke har været benyttet i denne sæson og i den forrige sæson
var det ej heller meget. Her fremkom der ideer om at nedlægge denne og etablere en kunstgræsbane på
hele hockey arealet og ned til hvor gl. bane slutter. Dette vil give en meget større udnyttelse af
anlægget, til gavn for både rugby og fodbold. Se vedlagte skitse.
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Ad. Pkt. 4
KB fremsatte ønske om en bedre skiltning ved vej men også ved indgangen til anlægget, så man kunne
se at her var et rugby/ fodbold anlæg.
SF vil undersøge hvilke muligheder der for at få sat et af de lysegrønne ”oplysnings” skilte op ved vej.
Med hensyn til skiltning på indgangen, vil SF undersøge og kigge på muligheder sammen med Dorthe
i FIU Adm.

Ad. Pkt. 5
SF oplyste om muligheden for at komme på Facebook.
KG mente ikke der var et behov fra deres side.
Der blev aftalt at vi kunne se tiden an og i den mellemliggende periode kunne vi prøve at koble
Nandrupvej på Frb ip / Damsø / Nandrupvej Facebook siden.

Ad. Pkt. 6
Næste møde tirsdag den 5. december 2017 kl. 17.00

Ad. Pkt. 7
KG spurgte ind til indkøb samt opsætning af en hjertestarter.
SF anbefalede at en evt. placering udendørs, skulle være ude ved indgangen, da den her også vil være
under mere opsyn fra beboerne.
SF vil endvidere undersøge om der er mulighed for at få en hjertestarter doneret af Trygfonden.

