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Referat:  Kampsportsudvalgsmøde 
                        
                        Tid og sted:  Tirsdag den 16. maj 2017, kl. 17.00,                        
   Frederiksberg Hallerne, lokale 4 

 
Tilstede:   Bodil Allesen-Holm IU referent (BAH), 

Ralf Lindahl fra Frederiksberg Karate 
Klub (RL), Kenneth Bo Jørgensen fra 
Mujin-kai (KBJ), Aleksander Aronsen 
fra Københavns ITF Taekwondo (AA), 
Thomas Wessel Hansen fra 
Frederiksberg Aikido Klub (TWH), 
Lisbeth Hansen formand for udvalget 
og fra Frederiksberg Ju-Jutsu klub (LH).  

 
                                                                                                                                                                                       
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Præsentation af deltagerne 

3. Orientering om retningslinjer for processen og fordeling af tider i fagidrætsudvalg  

4. Drøftelse af fordeling af tider 

5. Evt. 

 
 
Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
 
 
Ad. pkt. 2. Præsentation af deltagerne 
Alle deltagere præsenterede sig. 
 
 

Ad pkt. 3. Orientering om retningslinjer for processen og fordeling af tider i fagidrætsudvalg 
BAH orienterede udvalget om IUs arbejdsgange, om indendørs versus udendørs fordelinger, 
fordelingsnøgler, udvalgets forretningsorden, mv. BAH mindede LH om nødvendigheden af en menig 
repræsentant fra Frederiksberg Ju-Jutsu klub, da LH fortsætter som formand.   
 
Enkelte udvalgsmedlemmer undrede sig over de var indkaldt til møde og dette endda for første gang 
nogensinde. BAH forklarede dette med baggrund i udvalgets virke og forretningsorden, BAH 
understregede ydermere vigtigheden i at samarbejde på tværs af klubberne om fx faciliteter samt 
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udvikling af nye og eksisterende tilbud. LH supplerede også med udvalgets virke inden for fx reklame og 
sparring på rekruttering.  
 
Udvalget besluttede enstemmigt at et fordelingsmøde i lige netop dette udvalg burde ligge umiddelbart 
efter IUs udkast er sendt ud, men inden fællesmødet med resten af idrætsgrene. Dette for at kunne 
klæde formanden optimalt på drøftelse og debat af udkastet på fællesmødet.  
 
Generelt set havde meget få af udvalgets medlemmer modtaget emails fra Lisbeth tidligere og der skal 
derfor ses på om emails’ene overhovedet kommer frem (kunne måske skyldes mange modtagere i til-
feltet), man kunne overveje at bede om kvittering for modtagelse.  
 
Der var enighed om i udvalget at kampsporten på Frederiksberg er lidt anderledes grupperet end andre 
idrætsgrene, da hver kampsport er på hver sit anlæg og hver kampsport er forskellig fra de andre (forskel 
også i ånd og kultur) – man er lidt segmenterede. Der er dog tre foreninger, som deler Magneten pt.   
 
 
Ad. pkt. 4. Drøftelse af fordeling af tider 
Alle klubber er som udgangspunkt tildelt deres ønsker. Dog var der overlap i ønsker i Magneten.  
 
Ift. Magneten, så skal de tre klubber Frederiksberg Karate Klub (RL), Københavns ITF Taekwondo (AA) og 
Frederiksberg Ju-Jutsu klub (ny repræsentant) sammen finde en løsning på de overlap, der var i ønsker til 
tider i både Sal 1 og Sal 2 (tirsdage). Resultatet meddeles Mia snarest muligt. Fredag i Sal 2 ønskes til 
fællestræning de tre klubber imellem kl. 17:00-21:00.   
 
BAH undersøger resultatet for tiden i Bülowvejhallens lille hal 17:00-17:30 om onsdagen med Mia 
(Idrætskonsulenten).  
 
Da udvalget med sine 5 deltagere på mødet ikke var beslutningsdygtige, skal indsigelser ift. fordelingen 
være formanden (LH) i hænde senest 7/6 på email. Den endelige fordeling sendes til Mia kort herefter.  
 
Ad. pkt. 5. Eventuelt 
Det var et stort ønske for alle klubberne om synliggørelse af disse på hvert anlæg med skiltning, dette 
selvfølgelig også for andre idrætsgrene.  
 
 
 

   BAH, Frederiksberg, 29. maj 2017 
 

 


