Frederiksberg Idræts-Union

Referat fra Brugergruppemøde i Kedelhallen tirsdag den
6. marts 2018 kl. 17.30

Deltagere:
Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug
Rasmus Fredlev, VLI
Erkki Søndergaard, Krudtuglerne
Lars Burzynski, Krudtuglerne
Nicolai Sichlau, Kyodo, referent
Kenneth Bo Jørgensen, Mujin-Kai Karate, Formand
Hanne Bjerg, Centerleder

Afbud:
Torben Hemager, FAF Dans
Morten Jacobsen, Frederiksberg Volley
Henrik Brandt, Frederiksberg Bueskytteforening
Flemming Karlsen, Frederiksberg Sportsskytteforening
Danny David, Frederiksberg Sportsskytteforening
Cæcilia Nilsson, Sportskollektivet
Lars Sørensen, FIU
Anette Larsen, Halinspektør (referent)
Anette Larsen havde været nødsaget til at melde afbud af private årsager.

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

Præsentation af foreninger/repræsentanter
Godkendelse af referat fra sidste møde d. 5. december 2017
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
Erkki meddelte, at Lars Burzanski vil overtage erhvervet som repræsentant for Krudtuglerne i
Brugergruppen. Derfor blev der indledt med en kort præsentation af foreningerne. Flemming

Karlsen havde endvidere pr. mail meddelt, at han udtrådte af Brugergruppen og blev erstattet af
Danny David (ikke mødt).
2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 5. december 2017
Godkendt

3. Nyt fra formanden
Endnu engang et ønske om, at repræsentanterne i Brugergruppen aktivt enten tilmeldte sig møderne
eller meldte afbud, hvis de var forhindret. Der var et stort frafald til dette møde, og der var kun få, der
havde meldt tilbage om deltagelse eller afbud.
Der var ikke så meget nyt fra formanden til dette møde. Der blev derfor efterlyst noget mere
dialog/sparring med FIU, så der kom mere ”kød” på møderne så intentionerne med at drøfte temaer,
visioner og perspektiver kunne opfyldes.


Bevæg dig for livet
Kampagnen ”Bevæg dig for livet” er i gang, men meget usynlig. Der er ingen information til
foreningerne om, hvad der sker, aktiviteter eller øvrige planer.



Synliggørelse af foreninger og aktiviteter.
Igennem nogle Brugergruppemøder har vi drøftet mulighederne for at foreningerne og aktiviteterne
i Kedelhallen blev mere synlige. Det er ved at være tid, hvor der skal ske noget på den front.
Anette har dog arbejdet med at forbedre infoskærmen og med en ny placering. Der er kommet en
ny computer til at styre visningerne på skærmen, så alt er klart til at komme i gang. Der vil komme
en udmelding til foreningerne om krav til format og indhold af bidrag.
Nu hvor planerne om videooptagelserne er skrinlagt, så har der været ønske om i stedet, at hyre en
fotograf, som kunne tage billeder af foreningernes aktiviteter i en ensartet høj kvalitet. Anette
havde derfor forespurgt den fotograf, som FIU bruger, om han var interesseret. Svaret havde været
negativt, da det ville kræve, at han skulle møde på mange forskellige dage og tider.
Hanne supplerede hertil, at der var et par, som arbejder som vikarer i Kedelhallen, som også
arbejdede som fotografer. Hun foreslog derfor, at vi kontaktede dem for at høre om mulighederne.
Det blev besluttet, at gå videre af den vej.



Orientering om FIU repræsentantskabsmøde i marts.

4. Generel orientering fra Kedel – hallen v/halinspektør Anette Larsen og centerleder Hanne
Bjerg
Hanne informerede om, at man var i gang med et projekt om affaldssortering.
5. Nyt fra brugerne
Krudtuglerne: Der skal kikkes på lydabsorberende materiale til bagenden i skydekælderen. Der er
problemer med, at skyde med grovpistol. Der opleves ringen for ørerne, på trods af høreværn. Der
undersøges hvad professionelt materiale til f.eks. lydstudier koster.
Der er behov for at problemet med adgangsbrikkerne snart løses, så det også er muligt, at slå

alarmen fra. Hanne ville følge op herpå.
.
Karate: Det var også ønsket om, at adgangsbrikkerne kom på plads samt behov for mere
skabsplads. Hanne ville foretage endnu en gennemgang af skabene for at se, om alle var i brug.

6. Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/Lars Sørensen
Lars Sørensen, som repræsentant for FIU deltog ikke i mødet. Nicolai Sichlau kunne som stand-in
meddele, at der ikke var så meget at berette ud over det, som allerede var drøftet.
7. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde
Tirsdag den 12. juni kl. 17.30.
8. Eventuelt
Persondataforordningen blev igen omtalt. Formanden havde været i kontakt med DGI, som havde
meddelt, at det var god idé at få slettet tidligere medlemmer i foreningernes medlemsregistre, mens
børneattester og straffeattester m.m. (Skydeklubber) var lovlige registreringer. Foreningerne skal
udarbejde skriftlige procedurer for opbevaring af persondata. DGI og DIF havde udarbejdet 3
skabeloner, som kunne anvendes hertil.
Referent
Nicolai Sichlau

