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Mødereferat: Brugergruppen ved Frederiksberg IP / Damsøbadet. 

Sted: Damsøbadet. 

Tid: Tirsdag den 29. oktober 2018 

 

Tilstede:     Michael Christiansen, Bestyrelsen, MC 

                     Mads, FIF Atletik, MF 

                    Karina Holm, HSK, KH 

                    Poul Glasius, SAGA, PG 

                     Anne Hanson, KSG, AH 

                    Sanne Flex, Halinspektør, SF 

                    Lars Vincentsen, Sportskollegtivet, LV 

                    Per M. Sørensen, YDUN, PS 

                    Sven Hjort, FIF håndbold, SH 

                    Bent Christensen, Petanque BC 

                    Preben, KSG svøm, P 

                    Pia Elsborg, FGV, PE 

                     

                     

 Afbud:      Mansoor Siddiqi, FHI, MS  

                    Jørgen Andersen, fodbold, JA  

                    Anders Bunckenburg, Tre Falke Hallen, AB 

                    Niels Dreisler, beachvolley, ND 

                    Rikko Djurhus, centerleder, RD 

                    

  

Uden afbud:  
 Repræsentanten fra ODK  

 

 DAGSORDEN: 
                      1: Ny formand, hvem er jeg 

                       2: introduktion af de forskellige medlemmer i brugergruppen,  

                           hvilken funktion har jeg i min klub 

                       3: Hvordan vil vi fremadrettet bruge dette forum. 

                           Hvordan tænker jeg / du, at vi kan kommunikere og 

samarbejde. 

                       4: Nyt fra klubberne. Hvad sker der i din klub. 

                      5: Eventuelt. 

                       6: Mødedatoer i 2019 ( 26. februar og 24. oktober ) 

 

  
 
 
Dato 22.05.2018 
 
Damsøbadet / 

Frederiksberg 
Idrætspark 
 
Sønderjyllands Allé 6 

2000 Frederiksberg 

 

Telefon   38 77 60 30 

www.frederiksbergidraetsp

ark.dk 

frederiksbergidraetspark@

fiu-frederiksberg.dk 

 

Sanne Flex 

Halinspektør 

Mobil: 60 94 30 40 

sf@fiu-frederiksberg.dk 
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 Ad pkt. 1 

KH bød alle velkommen efter en kort introduktion om sig selv.  

 

Ad.Pkt. 2 

En kort præsentation fra hver enkel brugergruppe medlem. 

Ad. Pkt. 3 

MC Det er netop i dette forum, vi samme skal udvikle vores anlæg. 

SF kunne oplyse at der havde været udfordringer med byggetilladelsen, men 

håbede at der inden for kort tid ville ske noget. 

PG efterlyste løbende informationer på de projekter der var i gang. Ville det 

være muligt at ligge løbende information på hjemmesiden under 

Frederiksberg IP?? 

SF Vil bringe ideen videre. Kunne dog oplyse, at der arbejdes på at vi for et 

nyt layout til vores infoskærme. 

SF  indtil da, vil jeg fremsende informationer til brugergruppen. 

SH Vi har begrænset tid herover, men savner information om de andre 

sportsgrene. Det kunne være noget man kunne læse om på hjemmesiden, 

dette kunne også danne grobund for samarbejde på tværs af anlæggene. 

Ad. Pkt. 4 
SH FIF og Ydun har mange medlemmer op til 14 års alderen. Vi har mange 

turneringshold  der skal afvikle kampe i weekender og hertil kommer også 

CBS og VLi. 

Som noget nyt har man også fået oprette et Lykkeliga hold der træner hver 

søndag morgen i hal 2 

PG Saga, er blevet inspireret af bevæg dig for livet og har derfor startet 

naturtræning i Søndermarken samt et gå hold. 

BC Petanque, Vi har 2 hold der spiller fast tirsdag og onsdag og så har vi 

ældresagen der også kommer og spiller. Mandage bliver brugt til Lorry Cup. 

Vi spiller hele sommeren, men om vinteren lejer vi os ind på de anlæg der har 

indendørs petanque. 

KSG svøm, er bekymret for fremtiden, da de endnu ikke er blevet bekendt 

hvor de evt. kan få tider i næste sæson. 

MC Vi ved mere i januar mdr. 2019, da vi er i gang med at finde løsninger. 

LV SportsKollektivet Vi startede en løbe afd., som en del af bevæg dig for 

livet, men er blevet udfordret på at man ikke må løbe  i flok i Søndermarken  

og slet ikke i Frederiksberg have.  Derfor et ønske om at man tager en dialog 

vedr. regelsættet for benyttelse af Søndermarken og Frederiksberg Have fra 

FIU side og er der et klart regelsæt.  

Mads, FIF Atletik har også haft en fremgang i medlemstallet for de 10-15 

årige samt tilgang til deres sprintmotionshold. Deres Herrer og Dame hold 

ligger nu i Elitedivisionen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ad pkt. 5 

Ingen bemærkninger. 

 

Ad pkt. 6 

Næste møder 26. februar 2019 kl. 18.00 i samlingen 

24. oktober 2019 kl. 18.00 i samlingen 

 

Referent 

Sanne Flex 
 
 
 
 
 
 
 
 


