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Mødereferat: Brugergruppen ved Frederiksberg IP / Damsøbadet. 

Sted: Damsøbadet. 

Tid: Tirsdag den 22. Maj 2018 

 

Tilstede:     Rene Vincentsen, formand, RV 

                     Mansoor Siddiqi, PSF, Ulrik 

                    Karina Holm, HSK, KH 

                     Anne Hanson, KSG, ML 

 

                    Sanne Flex, Halinspektør, SF 

                    Sven Hjort, FIF håndbold, SH 

                    Niels Dreisler, beachvolley, ND 

                   Katrine Dahl, FIF atletik, KD 

                  Marianne Valkvist, ODK, 

                  Poul Glasius, SAGA, PG 

                  Per Mundberg Sørensen, YDUN, PS 

 

                   

 Afbud:        Michael Christiansen, Bestyrelsen, Mc 

                     Bent Christensen, petanque, BC 

                     Anders Bunckenburg, Tre Falke, AB 

                      Rikko Djurshus, Centerleder, RD 

                      Jørgen Andersen, fodbold, JA 

 

 

 

                         

  

 

 

 

                       

 DAGSORDEN: 

                      1: Protokol 

                       2: Meddelelser  

                       3: Faciliteter  

 - Lokaler i Frederiksberg IP  

4: Aktuelt emne: 

   - Opdelig af brugergruppen ( se vedhæftet notat )    

                      

 5: Valg af brugergruppe formand ( RV ønsker ikke genvalg) 

 6: Næste møde 

 

                        

  
 
 
Dato 22.05.2018 
 
Damsøbadet / 

Frederiksberg 
Idrætspark 
 
Sønderjyllands Allé 6 

2000 Frederiksberg 

 

Telefon   38 77 60 30 

www.frederiksbergidraetsp

ark.dk 

frederiksbergidraetspark@

fiu-frederiksberg.dk 

 

Sanne Flex 

Halinspektør 

Mobil: 60 94 30 40 

sf@fiu-frederiksberg.dk 
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 Ad pkt. 1 

RW Bød velkommen 

MV havde kommentar til referatet, da hendes forespørgsel vedr. 

skybrudsikring i 3 falke hallen, ikke var nævnt. 

SF havde ikke kendskab til at man havde lavet specielle foranstaltninger 

vedr. 3 falke hallen hvis der skulle komme et skybrud lignende 2011 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad pkt. 2 
SF at sommeren ( uge 27-32) står for døren, hvilket ikke betyder 

sommerferie, men en ændring i aktiviterne og træning. Der vil over 

sommeren ske en mindre modernisering af tribunen, bla i form af reparation 

og maling af siddepladserne. 

MS Spurgte til om man ikke kunne gøre speakerboksen større, så der var 

plads til kørestole. 

 

 

 

 

 

Ad. Pkt. 3 

Der blev spurgt til lokalerne som man tidligere havde snakket om og her blev 

specielt tænkt på den rokade der skulle ske. 

Vedr. HSK’s klublokaler vil Sanne tage kontakt til HSK direktør, Lars 

Sørensen vedr. inventar mm.  

Efter en rokade ville FIF kontor evt. kunne bruges som stævne kontor mm 

MS nævnte nogle af de udfordringer de til tider har i Fælleshuset og lige nu 

er det Rotten, der gør at handicaptoilettet ikke kan bruges. 

SF appellerede endnu en gang til at man ringede eller mailede, hvis der skulle 

opstå driftopgaver der skal løses, så det ikke kommer til at ligge som et 

irritationsmoment.  

ND spurgte ind til at få beskåret/ klippet buskaset mellem Beach banerne og 

petanque. 

RV havde også  et ønske vedr. beskæring af buske, dog nede ved det atletik 

skuret 

SF tager opgaverne videre, vedr. rullestillads der er placeret nede bag 

atletikskuret finder SF KD en løsning på evt ny placering. 

MS Rykkede for udbedring/ status, af dørtrinet ind til 3 Falke hallen og MV 

rykkede for noget nyt vedr. springgraven. 

SF vil viderebringe dette til Anders Bunckenburg. 

SF kunne oplyse af renoveringen af svømmehallen først ville ske fra juni 

2019. 

 

Ad pkt. 4 

Der var ikke stemning for at opdele brugergruppen, så brugergruppen vil 

forsætte som hidtil, dog med kun 2 årlige møder ( maj og oktober) 

 

Ad pkt. 5 

Rene Vincenten takkede af for sit virke som formand og ikke mindst sit virke 

i FIU de sidste 30 år. 

Karina Holm fra HSK blev  vlagt som formandinde, hvilket så betyder at 

HSK skal komme med en ny rep. til brugergruppen. 

 



 

 

 

 

Ad, Pkt. 6 

Næste møde er mandag den 22/ 10 -2017 kl. 17.30 i Damsøbadet 

 

Referent 

Sanne Flex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


