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Referat af Brugergruppemøde i Kedelhallen 
 

                       Tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 17.30  
 
 

Deltagere: 
 
                    Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug 

                  Danny David, Frederiksberg Sportsskytteforening 

                  Lars Burzynski, Krudtuglen 

                  Kenneth Bo Jørgensen, Mujin-Kai 

                  Torben Hemager, FAF-dans 

                  Nicolai Sichlau, Kyodo 

                  Lars Sørensen, FIU 

                  Hanne Bjerg, Centerleder 

                  Anette Larsen, Halinspektør  

Afbud: 
 
                    Henrik Brandt, Frederiksberg Bueskydning 

                  Morten Jacobsen, Frederiksberg Volley 

                  Rasmus Fredlev, VLI 

                  Cæcilia Nilsson, Sportskollektivet  
 
                  
  DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 6. marts  

2. Nyt fra Formanden  

Herunder: 

 Kedelhallens årsberetning 2017 v./ Anette 

Larsen 

            (mundtlig fremlæggelse) 

 Synliggørelse af foreninger og aktiviteter 

3. Generel orientering fra Kedelhallen v/ 

Halinspektør Anette Larsen og Centerleder Hanne 
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Bjerg        

4. Nyt fra Brugerne 

5. Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/ Lars Sørensen 

6. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde 

7. Eventuelt 

 

 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde d. 6. marts  

Godkendt 

 

Nyt fra Formanden 

 

Svinger meget med tilmeldelser og afmeldelser til møderne. Vi 

blev enige om, at 4 møder er i orden. 

Vil være en god ide, at der kommer flere input til møderne. 

 

Kedelhallens årsberetning 2017 v./ Anette Larsen            

(mundtlig fremlæggelse) 

 

Anette fremlagde mundtligt sin årsberetning. I den forbindelse 

blev vi alle enige om, at vi alle vil gøre en indsats i forhold til at 

rydde op og gøre rent efter sig, så der er rart at være for alle 

brugere af anlægget og alle tager ansvar.  Det betyder, at i Store 

Hal vil der være en moppe, så man kan feje efter sig. 

I lille hal vil det blive indskærpet, at det er forbudt at bruge 

talkum på gulvet. 

I skydekælderen vil der blive indkøbt støvsuger, spand og klude. 

Hvis rekvisitter mangler kontaktes personalet. 

 

Synliggørelse af foreninger og aktiviteter 

 

Der arbejdes videre med synliggørelse af foreninger                    

Og aktiviteter. Kenneth kontakter fotograf for at vi                   

kan komme videre med opgaven. Lars kom med et andet forslag 

som vi kan drøfte i FIU som en mulighed, hvor Københavns 

kommune præsenterer deres svømmehaller via googleoptagelser. 

     

 

Generel orientering fra Kedelhallen v/ Halinspektør Anette 

Larsen og Centerleder Hanne Bjerg  

 

Det har været et travlt forår med sommerafslutninger  

med de enkelte foreninger. Anette giver FAF og Mujin Kai 

besked, hvornår gulvet i Lille Hal skal lakeres. Der bliver 

arbejdet på, at Mujin Kai som har haft problemer med adgang til 

Kedelhallen i sommerferien bliver løst.  



                                

 

Nyt fra Brugerne 

 

Kyodo har stoppet deres aktivitet og starter igen den 1. 

september. Får et rum i garagen til deres ting. 

 

Frederiksberg Sportsskytteforening laver fælles rengøring i 

skydekælderen i sommerferien. 

 

Krudtuglerne er en lille gruppe, der benytter skydekælderen i 

Kedelhallen. De er glade for faciliteterne. 

Ønsker en konsulent som kan måle støjniveauet. 

 

Frederiksberg Skyttelaug er glade for at komme i Kedelhallen, 

men nævnte, at der mangler lys på 2 standpladser på 15m. 

 

FAF har manglet info om aflysninger.  Anette opfordrer 

foreningerne til aktivt at gå ind på FIU’s hjemmeside og holde sig 

orienteret om aflysninger.  

 

Frederiksberg Volley er glade for at være i Kedelhallen. 

 

Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/ Lars Sørensen 

Bestyrelsen ønsker at arbejde for ordninger, som lader 

idrætsforeninger og aftenskoler få samme vilkår ift. 

Frederiksberg Kommune. 

Drøfter i bestyrelsen, hvilke idrætsaktiviteter FIU’s medlemmer 

skal leve op til. F.eks. E-Sport. 

Bevæg Dig For Livet er der gang i en del projekter. I den 

forbindelse starter FIU en ny senioridrætsforening(60+) op fra 1. 

september 2018. 

 

Ny mødedato for næste Brugergruppemøde 

Næste møde er tirsdag den 4. september 2018 kl. 17.30 i 

Kedelhallen. 

 

Eventuelt 

Intet 

 

Referent 

Anette Larsen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                        
 
 

 


