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Til stede: 

Karen Skjønaa - Formand 

Anette Larsen – Halinspektør  

Sona Camara; Falcon Basket 

Jakob Møller  - Frb. Volley 

Anne-Louise Nielsen - Centerleder 

Nicolai Sichlau, FIU bestyrelse 

 

Afbud 

Thomas Wessel Hansen, Frederiksberg Aikido 
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Referent: Karen Skjønaa 

1. Velkomst 

 

2. Godkendelse af referat fra den 08. marts 2017 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Orientering fra FIU  

NS oplyste, at FIU er i gang med at drøfte, hvordan de kan bidrage/ deltage i ”Bevæg dig for livet” 

– et projekt finansieret af Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI med et mål om at 600.000 

flere danske skal dyrke idræt i 2025.  

 

4. Meddelelser fra Bülowsvej Hallen 

AL kunne oplyse at: 

- Hermes Hallen overtages pr. juni. Organisatorisk kommer hallen under daglig ledelse af 

Bülowsvej Hallen. Inden sæsonstart vil der ske en opfriskning af diverse faciliteter. Dette vil blive 

vurderet endeligt ved overtagelsen.  

- Lys i lille hal udskiftes til LED i løbet af sommeren.  

- Alle anlæg under FIU skal miljøcertificeres. Bülowsvej Hallen lever op til kravene på nær et par 

blandingsbatterier der skal skiftes.  

- Årsberetning blev drøftet. Der var ros til indhold og form.  

    

 

 

http://www.buelowsvejhallen.dk/


 

   

 

 

5. Meddelelser / nyt fra brugerne  

 
NB. Ann-Louise gjorde opmærksom at klubberne skal huske at sende kamp-krav fra forbundene 
til hallen, så de har en mulighed for at se på en løsning. F.eks. i forhold til antal LUX, frihøjde 
eller nye streger og markeringsområder mv.  ifb med banen.  
 

- Falcon Basket:   
         * Ønske om hæve-sænke kurve på den store bane. AN oplyser at det foreløbig kun er på de små 

baner.   
 

- Frederiksberg Volley:  
   * ønske om et kampnet til sæsonstart 

   
- Frederiksberg Aikido:  

* Ikke tilstede.  
 

 
6. Næste møde:  3. oktober 2017 kl.  17 

 

7.   Evt. intet. 


