Frederiksberg Idræts-Union

Referat fra Brugergruppemøde i Kedelhallen tirsdag den
4. september 2018 kl. 17.30

Deltagere:
Torben Hemager, FAF Dans
Rasmus Fredlev, VLI
Lars Burzynski, Krudtuglerne
Henrik Greve, Frederiksberg Bueskytteforening (stedfortræder for Henrik Brandt)
Nicolai Sichlau, Kyodo (og stedfortræder for Lars Sørensen)
Inger-Lise Lohan, Sportskollektivet (stedfortræder for Cæcilia Nilsson)
Kenneth Bo Jørgensen, Mujin-Kai Karate, Formand
Anette Larsen, Halinspektør
Hanne Bjerg, Centerleder

Afbud:
Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug
Morten Jacobsen, Frederiksberg Volley
Henrik Brandt, Frederiksberg Bueskytteforening
Danny David, Frederiksberg Sportsskytteforening
Cæcilia Nilsson, Sportskollektivet
Lars Sørensen, FIU

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Præsentation af foreninger/repræsentanter
Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12. juni 2018
Nyt fra Formanden
Nyt fra Kedelhallen v/ Halinspektør Anette Larsen og Centerleder Hanne
Bjerg
Nyt fra Brugerne
Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/ Lars Sørensen
Ny mødedato for næste Brugergruppemøde
Eventuelt

1. Præsentation af foreninger og repræsentanter
Af hensyn til Inger-Lise Lohan og Henrik Greve var der en kort præsentation af deltagerne og
foreningerne i Brugergruppen.
Hertil blev det oplyst, at FIU havde bedt om en opdatering af de permanente medlemmer af
brugergrupperne og de idrætsfaglige udvalg, så hvis der på det seneste er ændringer hertil, så skal
det oplyses nu, da der er frist til på fredag.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12. juni 2018
Godkendt

3. Nyt fra formanden
Retningslinjer for tildeling af trænings- og turneringstimer
FUI havde udsendt Retningslinjer for tildeling af trænings- og turneringstimer. Der var behov for
at retningslinjerne blev gennemgået, så alle kendte rammerne og eventuelle spørgsmål kunne
afklares.
Generelt var det positivt, at der er udarbejdet disse retningslinjer, da det gav en afklaring af
grundlaget for tildeling af timer og prioritering heraf.
I forbindelse med gennemgangen blev følgende bemærket:








Det var positivt med præciseringen af tiderne til børn og unge sammenholdt med hensynet til
samling af foreningens aktiviteter (foreningssociale hensyn) og kontinuiteten fra sæson til
sæson.
Omkring forløbet af indendørstildelingen, så var det vurderingen at det var et for langt forløb.
Hvis der sker ændringer i træningstiderne for en kommende sæson, så er en udmelding om
tiderne i juni måned for sent, når det er gældende fra august måned.
Opbakning til at de tildelte træningstimer skal udnyttes optimalt, men der bør tages hensyn til
både planlagte og ikke-planlagte aflysninger (herunder dansernes selvtræning, hvor der kan
være risiko for at der ikke er fremmøde). I de situationer, hvor det ikke er planlagte aflysninger,
så er det svært at nå at aktivere idrætsfaglig udvalg og evt. FIU.
Omkring særarrangementer, så blev der efterlyst en klarer definition. Gjaldt det særlige
arrangementer eller alle aktiviteter ud over de tildelte tider? For flere foreninger, hvor der
eksempelvis skal arrangeres gæsteinstruktører eller lignende, så er planlægningshorisonten ofte
forholdsvis kort, så muligheden for at planlægge næste års arrangementer ultimo marts måned
vil være en umulig opgave. En større fleksibilitet omkring ansøgning om særarrangementer
blev efterlyst.
Omkring aflysninger fra FIU, så blev det bemærket, at de beskrevne generelle regler for
aflysninger er lidt anderledes for Kedelhallen grundet status som kulturhal.

Fotografering i Kedelhallen
Vi har på adskillige brugergruppemøder drøftet behovet for synliggørelse af aktiviteterne i
Kedelhallen. Der kommer mange mennesker/gæster i Kedelhallen i forbindelse med
kulturarrangementer, skolearrangementer m.m., men ud over monitoren, som ikke fungere
optimalt, så er de faste idrætsaktiviteter ikke synlige for de mange gæster.
I den forbindelse har der siden sidste møde været arbejdet med et forslag om etablering af et
billedgalleri (tilsvarende det der er vist i Damsøbadet). I den forbindelse har der været drøftelser
med Mads Brandis (som både er afløser i Kedelhallen og fotograf). Mads har været med til at tage
billederne til Damsøbadet. Der er behov for billeder af en ensartet kvalitet med hensyn til
lyssætning og opløsning, som kan vises side om side.
Opgaven går primært ud på, at vise aktiviteterne i Kedelhallen (ikke promovere foreningerne), men
derudover arbejdes med en option til foreningerne om, at få taget ekstra billeder til eget brug (på
hjemmeside, Intragram, annoncer m.m.). Der vil blive søgt om tilskud i FIU til den del, der
vedrører billedgalleriet i Kedelhallen og øvrigt brug under FIU, mens optionen på ekstra billeder
vil være for foreningernes regning.

Fra alle de fremmødte foreninger var der opbakning til at gå videre med opgaven med
fotograferingen til billedgalleriet i Kedelhallen, mens kun VLI volley og Mujin-kai karate også
viste interesse for at få taget billeder til eget brug.
Vi afventer dog fortsat et egentligt tilbud fra Mads før der kan træffes endelig indstilling og
beslutning om opgaven og omfanget heraf.
4. Input til driftsbudget 2019
Anette Larsen efterlyste input til driftsbudgettet for 2019.
Frederiksberg Bueskytteforening rejste ønsket om et udendørs halvtag til skydeskiverne, så de ikke
blev ødelagt af regn. Der var tidligere modtaget et tilbud på ca. 90.000 kr. til et sådan halvtag,
hvilket blev vurderet for dyrt. Der var derfor ønske om, at få en billigere løsning.
Ønske om flere skabe til foreningernes udstyr.
Som alternativ til, at der ikke må sættes øjer i skorstenen til opsætning af banner i forbindelse med
særarrangementer, så kunne der afsættes penge til retablering af de 2 flagstænger ved
fliseindgangen, så der var mulighed for at sætte en velkomstbanner op mellem stængerne. Anette
mente dog, at det kunne arrangeres inden for det eksisterende budget.
Generelt var der ikke mange input, da der p.t. ikke fra brugerne er behov for den store
vedligeholdelse af Kedelhallen.
5. Generel orientering fra Kedelhallen v/halinspektør Anette Larsen og centerleder Hanne
Bjerg
På sidste brugergruppemøde havde skytteforeningerne lovet, at ville gennemføre en rengøring af
skydekælderen i løbet af sommeren. Det var ikke sket. I sidste uge skulle skydekælderen
godkendes, men p.g.a. manglende rengøring blev godkendelsen udsat 1 uge. Kedelhallen har derfor
haft et eksternt firma, som før er blevet brugt i forbindelse med rengøring af skydekælderen til at
gøre rent, så nu er den klar til at blive godkendt.
I den forbindelse blev det bemærket, at der i nær fremtid er behov for nye gummimåtter.
I Cafeteriaet var man nu klar med et menukort og drinkskort.
Der var anskaffet en ny scene til opsætning i den stor hal.
Problemet med adgangsbrikkerne blev løst inden sommerferien, så nu skule alt være i orden.
6. Nyt fra brugerne
Krudtuglerne: Der er endnu ikke taget initiativ til at få undersøgt muligheden for lydabsorbering af
bagenden af skydekælderen, men Anette vil forhøre sig hos politimyndighederne i forbindelse med
godkendelse af skydekælderen.
Sportskollektivet: Intet at bemærke.
FAF Dans: Man havde været meget spændt på resultatet af lakeringen af gulvene i sommerferien.
Denne gang var resultatet godt, da det var hverken for glat eller ru til at danse på.
Frederiksberg Bueskytteforening: Det kunne forudses, at der vil opstå problemer om vintrene, når

stålstativerne til skydeskiverne skal transporteres til og fra containeren. Der vil ikke undgås, at sne
og snavs vil blive slæbt ind på gulvet til gene for andre brugere. Der blev foreslået en løsning med
nogle lettere træstativer, som enten kunne opbevares i depotrum eller lettere at transportere.
VLI Volley: Der var ønske om nye stænger til nettene, da de nuværende var slidte. Det var noget
der skulle søges om nu, hvor der indhentes ønsker til de idrætslige investeringer.
Mujin-kai Karate: Det er et problem med udluftningen i Kassen her i den varme periode. Da der
ikke kan ændres på udluftningssystemet, så var der behov for mindst en ekstra ventilator til at
skabe lidt luftcirkulation.
Kyodo: Ønske om oprydning i garagerne, så der var plads til deres udstyr. Ved flere lejligheder
havde de oplevet at deres udstyr stod uden for, når andre skulle hente deres ting i garagen.
7. Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/ Nicolai Sichlau
Fra FIU’s side var der ikke så meget at berette, da sæsonen lige var startet.
FIU var i gang med at anskaffe et nyt bookingsystem.
Dog havde FIU taget initiativ til få startet en ny forening med senioridræt (60+). Der havde været
opstart i dag med 45 deltagere, hvilket har været en stor succes. Der er træning i Frb. hallerne og
Mariendalshallen.
8. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde
Tirsdag den 4. december kl. 17.30.
9. Eventuelt
Referent
Kenneth Bo Jørgensen/Anette Larsen

