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Mødereferat: Brugergruppen ved Frederiksberg IP / Damsøbadet. 

Sted: Damsøbadet. 

Tid: Tirsdag den 20. februar 2018 

 

Tilstede:     Rene Vincentsen, formand, RV 

                     Mansoor Siddiqi, PSF, MS 

                     Karina Holm, HSK, KH 

                    Anne Hanson, KSG, AH 

                    Sanne Flex, Halinspektør, SF 

                    Niels Dreilser FBV, ND 

                    Katrine Dahl, FIF atletik, KD 

                    MarianneValkvist , ODK, MV 

                    Poul Glasius, SAGA, PG 

                    Lars Vincent Pedersen, CIC, LV 

                   Bent Christensen Petanque, BC 

                   Rikko Djurhus, Centerleder, RD 

                   Per M. Sørensen, YDUN, PS 

                   Preben Jørgensen, KSG Svøm, PJ 

 

                  

 Afbud  
 Jørgen Andersen 

Anders Bunckenburg, Tre Falke Hallen, AB 

Sven Hjort, FIF håndbold, SH 

Pia Ryhmer Elsborg, FGV, PE 

Michael Christiansen, FIU, MC 

Jørgen Andersen, fodbold, JA 

 

 

 

 

 

 

 DAGSORDEN: 
                      1: Protokol  

                       2: Meddelelser (Gennemgang af budget 2018) 

                       3: Faciliteter  

                          - Opfølgning på brug af samt ændring styrketræningslokale. 

                          - Brug af omklædningsrummene 

                        4: Aktuelle emner: 
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                          - Lokaler i Frederiksberg Idrætspark og deres anvendelse 

                             ( se medsendte oversigt ) 

                           - Dialog / beslutning vedr. opdeling af brugergruppen 

                               ( f.eks    indendørs / udensdørs) 

                         5: Næste møde 

                         6: Eventuelt 

 

Ad pkt. 1 

MS Ønsker FHI rettet til PSF fremadrettet i referaterne 

Referatet blev godkendt. 

Ad pkt. 2 

SF Fremlagde budget for 2018, der afspejlede en forventelig  

renoveringsperiode på Damsøbadet. 

PG de 40.000 kr. der er afsat til idrætsmateriale er det til hele anlægget 

SF Ja 

SF Projekt vedr. forskønnelse og åbning a pladsen ind mod stadion og ud 

mod vej er 

 så småt kommet i gang på skrivebords plan. 

MS Bliver brugergruppen inddraget? 

SF brugergruppen vil blive informeret /inddraget, men lige nu er alt i 

begynder fasen. 

 

 

Ad pkt. 3 

Faciliteter: 

SF Styrketræningslokalet er ved at være for småt, så derfor har vi igennem 

længere tid haft fokus på hvordan vi kunne udvide. Vi inddrager derfor 

rummet der ligger til højre for styrketræningsrummet, hvilke vil betyde at 

styrketræningsrummet vil være lukket for en periode i sommer halvåret. 

MS Ønsker mere plads mellem maskinerne 

SF anbefalede at vi sammen kiggede på rummet, evt. en repræsentant fra hver 

klub. 

RV Undres over hvor lidt HSK bruger styrketræningsrummet. 

KH Vores direktør kigger på sagen og vil melde tilbage hvilke tider de gør 

brug af. 

SF lad os sætte en deadline…  snart april 2018.  



MV blev informeret om muligheder for brugen af styrketrængningen. 

RV fodboldspillerne bruger forsat atletikomklædningsrummene 

SF tag fat i vagten, når det sker, men kan oplyse at fodboldklubben / trænerne 

er informeret. 

 

MS sargen er i dårlig stand, hvilket er et problem ved afvikling af stævner. 

SF viderebringer problemet til Pia Elsborg, FGV 

MS 10 år siden banen er blevet tegnet op og dette ville være ønskeligt 

indenfor de næste 2-3 år. 

KD der et ønske om en ny højdespringsmåtte samt en ny opmålingspind. 

SF ønsker som optegning,  højdespringsmåtte osv skal via atletikudvalget. Ny 

opmålingspind vil blive indkøbt. 

MS lyset i fælleshuset er ustabilt  og vi har et ønske om manuel tænding. 

SF vi har elektriker på vedr. det ustabile lys, men ved at vi har censor på lyset 

er vi sikrede at det ikke står og brænder unødigt. 

 

 

 

MV Vi ønsker forsat mere plads i depotrummet i Tre Falke Hallen. 

SF Depotet hører under skolen, men vi har været derover og rydde op og det 

har givet lidt luft. 

RV Er der sikkerhedsfare ved springgraven? 

SF Den er blevet gennemgået og den opfylder alle krav, da den er fra 2001. 

PM Overliggerne til målene har det ikke så godt 

MS Hvorfor kan vi ikke komme ind i hallen før kl. 16 hvis der ikke er nogen. 

SF Skolen råder over hallen til kl. 16 og vi ved ikke hvornår de ikke gør brug 

af den, men der er 

adgang til omklædningsrum fra kl 15.45. 

 

 

Ad pkt. 4 

Lokalerne på anlægget. 

Gennemgang af de lokaler vi har og hvem de er tildelt, samt de to depotrum 

der kommer ved 

nedrivning af de to saunaer. 

KSG rykker til det ene depotrum. FIF har et ønske om at gøre brug at HSK 



ene kontor. 

HSK’s behov for 2 klubkontorer blev der snakket om, nu da de var rykket til 

nye lokaler i Flintholm svømmehal. 

KH HSK’s direktør ønsker en dialog med Sanne inden der besluttes noget. 

 

MS Det er frustrerende at Fælleshuset bruges af alt og alle. Huset blev bygget 

til foreningerne 

og vi har et ønske om at FIU tager det op. 

SF kender ikke til at det udelukkende er til foreningerne, men kan informere 

om at kommunen har lukket to steder, hvilket har givet et øget pres på 

Fælleshuset. 

 

 

 

 

Opdeling af brugergruppen. 

Dialog vedr. opdeling af brugergruppen til en evt. indendørs og en udendørs 

og hvilken mødefrekvens der skulle være og hvad vil vi få ud af det??? 

Der var et ønske om at hører lidt mere om især kompetenceudviklingen som 

bestyrelsen har lagt op til og tanken om evt. tilførte midler der også var tænkt 

ind fra bestyrelsens side fra Michael Christiansen. 

Der var et ønske om mere dialog og information, så dette  punkt vil komme 

med på næste møde. 

 

 

Ad pkt. 5 

Næste møde:  

22. maj 2018 

Ad pkt. 6 

RV Der vil være valg af brugergruppe formand ved næste møde. 

 Syntes at der skal nye kræfter til efter næsten 30 år i brugergruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


