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Referat af Brugergruppemøde  
                        
                       Tid og sted: Tirsdag d. 4. december 2018 kl. 17.30 i           
                       Kedelhallen 
 
Deltagere: 
                     Danny David, Frederiksberg Sportsskytteklub 
                     Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug 
                     Eva Bansler, Sportskollektivet 
                     Sascha Thoning, Frederiksberg volley 
                     Lars Burzynski, Krudtuglerne 
                     Nicolai Sichlau, Kyodo 
                     Kenneth Bo Jørgensen, Mujiin-Kai Karate, Formand 
                     Anette Larsen, Halinspektør 
                     Katrine Jensen, VLI Volley 
Afbud: 
                     Henrik Brandt, Frederiksberg Bueskytteforening 
                     Lars Sørensen, FIU 
                     Torben Hemager, FAF Dans 
                     Hanne Bjerg, Centerleder  
                                                                 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 4. september 

2018 

Godkendt 

 

2. Nyt fra Formanden  

Herunder: 

 Fotografering af foreningernes aktiviteter i 

Kedelhallen 

Der er formandsmøde den 12. december 2018. Nytårskur 

den 11. januar 2019. 

 

Det er lykkedes med fotograferingen af 

foreningsaktiviteterne i hallen. Mads(fotograf) har taget 

billeder af diverse idrætsgrene. Det har ikke været et 

tilfredsstilende forløb. Det har været alt for lille 

engagement fra foreningernes side og få tilbagemeldinger 

på at få aftalt tider til fotograferingen. Kenneth smed 

håndklædet i ringen og Mads måtte tage over og 
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kontaktede foreningerne – så lykkedes det. Mads har fået 

nogle gode billeder af foreningerne. Der vil blive indkaldt 

til møde, hvor de billeder, der skal anvendes bliver udvalgt. 

Billederne skal inspirerer til, hvilke aktiviteter og 

foreninger, der er i Kedelhallen . Billederne bliver hængt 

op, hvor det giver bedste mening. 

 

Frederiksberg Volley og Sportskollektivet meddelte, at de 

manglede at blive fotograferet (dette skulle afklares med 

Mads). 

 

3. Budget 2018 og 2019 

Regnskabet for 2018 ser rigtig fornuftigt ud, der har været 

en stigning på indtægter og alt i alt, har vi kunne indfri de 

ønsker, der har været i årets løb. Budget 2019 er lagt og 

som sædvanlig er det taget højde for lakering af diverse 

gulve, som bliver meget belastet i årets løb. 

 

4. Nyt bookingsystem 

Der vil i januar måned komme nyt bookingsystem. 

Foreningerne vil få nærmere information. 

 

5. Træning mellem jul og nytår 

FAF ønsker som de eneste træning mellem jul og nytår. 

 

6. Generel orientering fra Kedelhallen v/ Halinspektør 

Anette Larsen og Centerleder Hanne Bjerg   

Hanne stopper og går på efterløn fra den 31. december 

2018. 

Stefan starter den 15. december og Sara starter den 2. 

januar. En ny epoke starter i Kedelhallen. Her i december 

er der travlhed med diverse afslutninger. 

      

7. Nyt fra Brugerne 

Frederiksberg Skytteforening, der har i løbet af en lørdag 

været nogle nede i skydekælderen og skudt med 

ammunition, som ikke må benyttes i kælderen. Det vil 

blive nærmere undersøgt internt klubberne imellem, så det 

bliver stoppet straks. Anette aftaler et møde med 

klubberne. 

 

Mujin-Kai forespurgte om foreninger, der er knyttet til 

anlæg, hvor der ikke var indrettet fitness faciliteter frit 

kunne benytte fitness faciliteterne på eksempelvis 

Damsøbadet eller Jens Jessensvej. Årsagen var, at der var 

medlemmer, der havde brug for genoptræning efter skader, 

som var interesseret i mulighederne for kunne benytte 

faciliteterne. Der blev svaret, at alle medlemmer i 

foreninger under FIU også kunne benytte disse faciliteter, 

men der var tider, hvor fitness faciliteterne var reserveret 

foreninger til f.eks. holdtræning, hvor de derfor ikke kunne 

benyttes. 

 

Frederiksberg skyttelaug glade for at bruge skydekælderen. 



 

Sportskollektivet er glade for at være i hallen. Der har 

været en del aflysninger på grund af for få tilmeldinger, 

 

VLI er glade for at benytte hallen. VLI er blevet 

normineret til årets breddeidræts klub i volley regi. Ønsker 

nye volley net. Disse er bestilt. Nye skinner og snoretræk 2 

stk., bliver bestilt. Ønsker en scoringstavle mere. 

 

Frederiksberg volley er glade for at være i hallen. Kede af, 

at de ikke længere kan spille kampe i Kedelhallen. Ønsker 

at de kan købe flere toast til kampe om søndagen. Det 

bliver, der gjort noget ved. 

 

Kyodo beder om spand samt moppe til gulvet for at 

rengøre det inden træning, 

 

8. Nyt fra bestyrelsesrep. v/ Lars Sørensen 

Nicolai orienterede på vegne af Lars som ikke var tilstede, 

at det er en god ide at komme til formandsmødet den 12. 

december, hvor foreningerne kan få indflydelse på, hvad 

der sker i FIU. Der er stadig masser af puljer at søge i 

DIF/DGI. 

 

9. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde 

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 17.30 i Kedelhallen. 

 

10. Eventuelt 

Intet 

 

Referent 

Kenneth Bo Jørgensen og Anette Larsen 

 

 

 

 

 

 
                        
 
 

 


