
Mødereferat:  Brugergruppen på  
Nåndrupvej. 
Sted: Nandrupvej 

Tid:  Mandag den 3. september 2018 

 

Tilstede:  Kasper gibson,  Brugerformand, KG   

                 Sanne Flex, Halinspektør, SF     

                 Søren Hemming, SH 

 

Udeblevet:  Sarina Guastella, SG 

                 

DAGSORDEN: 
 

 
1. Velkomst 

 
2. Meddelelser 
 
3. Faciliteter  

 
                     4.   Ønsker for fremtiden 
                     Udvikling af vores fælles anlæg, som også vil være til  
                      gavn for alle brugere på anlægget, stort som småt samt  
                      opfølgning på tidligere udarbejdet materiale. 
 

 
                      5.   Eventuelt 

 
                      6.   Næste møde 

 

 

 

Ad pkt. 1 

KG bød brugergruppen velkommen til mødet 

 

Ad pkt. 2 

Søren Fremming er indtrådt som ny repræsentant for Frederiksberg Rugby. 

 



 

 

 

Ad. Pkt. 3 

SF kunne meddele at der var blevet konstateret fugt i væggene, mellem depotrum og toilet på 

pigesiden og kommunen arbejde på sagen.  

KG Manglende tryk på vandet i køkkenet vinduerne mangler hasper nogle steder. 

SF indberetter det til kommunen. 

 

FRK har forsat et ønske om at få tildelt mere træningstid, da deres ungdomsafdelingen er vokset 

betydeligt. Og hvis der skulle opstå, at der var Enkle træningstider om mandagen, ville rugby 

meget gerne gøre brug af dem. 

SF opfordret til at FRK fremsendte ønske til FIU’ idrætskonsulent. 

Der blev forespurgt til den kommende sæson vedr. afvikling af kampe, nu når græsbanerne på 

Jens Jessens vej bliver omdannet til kunstgræs. 

SF kunne oplyse at man havde tænkt rugby ind, så der ville komme en bane med et kunsttæppe 

der er godkendt i henhold til reglerne i Rugbyforbundet. 

KG forespurgte afvikling af kampe i denne kommende sæson. 

SF måtte være svar skyldig, da hun ikke havde kendskab til de fremtidige detaljer på dette område. 

 

 

Ad. Pkt. 4 

KG FRK har et ønske om at få etableret en flagstang til der klubflag, præcis som klubberne har ved 

jens Jessens vej. 

 

KG fremsatte FRK’S ønsker om at få etableret vaskeri. Der blev snakket frem og tilbage om 

hvor og hvordan. 

SF opfordret til at ønsket blev fremsendt til Idrætsudvalget / idrætskonsulenten, til videre 

behandling. 

 

Snakken faldt igen på hockeybanen, der ikke har været benyttet i denne sæson og i den forrige 

sæson var det ej heller meget. Ideerne 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. Skitsen er vedlagt dette referat. 

 



 
 

 



 

 

Ad. Pkt. 5 

 

KG forespurgte om muligheden for at personalet fra Damsøbadet også kunne rengøre, FRK’s 

klublokale på 1. salen.  

SF vil kigge på om der var plads til, at der måske en gang månedlig kunne afsættes tid til at tage 

gulvene, dog ville det kræve at FRK havde ryddet op i lokalet og opsat stolene. 

 

Ad. Pkt. 6 

Næste møde tirsdag den 3. december 2018 kl. 17.00 

 

 

 

 


