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27. maj 2019 

 

Dato: 22. maj 2019 

 

Fremmødte: 

Caper Friss-Jensen, CBS 

Søren W. Larsen, FKBK 

Lars Vincent, Sportskollektivet 

Dan Bendix, DBK – formand 

Jeppe Johansen, DBK – referat 

Fraværende: 

Jesper Petersen, VLI  

Thomas Fjeldberg, FKIF 

Carsten Hedegaard Fohlmann, Pan Idræt 

Jan Busk Pedersen, FIU 

 

 

1. Meddelelser: 
 

Formanden 

 Har ikke deltaget i det årlige Fællesmøde i FIU. Jeppe Johansen, DBK deltog som 
repræsentant for badmintonudvalget. Idrætsudvalgets udkast til fordeling blev præsenteret 
og debatteret. 

 Idrætsudvalget har fået ny formand, Nicolai Sichlau 
 

FIU’s repræsentant: 

 Ikke mødt 
 

Referat – Badmintonudvalgsmøde 
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2. Nyt fra klubberne. 

 CBS – Der har været udskiftning i bestyrelsen, nye kræfter er kommet til. Har tilmeldt et 
ekstra hold til turneringen, da der stadig kommer flere medlemmer. 

 

 FHBK , holder stand – er presset af Frederiksberg Hospital er under afvikling, og har svært 
ved at udnytte al banetiden når/hvis der opstår akutvagter eller overarbejde. 

 

 Sportskollektivet – er nye i badmintonudvalget er er lidt presset på mødeaktiviteter i 
forskellige sportsudvalg og brugergrupper. 

 

 DBK, oplever medlemsfremgang, især på ungdomssiden. Er pt. 424 medlemmer, ungdom 
160. Er tilmeldt turnering med 8 seniorhold (2. div. – 3. serie) 9 veteranhold og 13 
ungdomshold. Er kåret som Årets ungdomsklub af DGI, og indstillet til Årets klub af DGI. 

 
3. Banefordeling 

 Badmintonudvalget er stadig utilfredse med at udlejning af banetid lægger beslag på 
attraktiv træningstid - på bekostning af de organiserede klubber i FIU. Badmintonklubberne 
med spilletid i Mariendalshallen er belastet af dette. Begrænsninger på træningstid betyder 
at klubberne har svært ved at udvikle nye tiltag, som kan øge medlemstilgangen eller 
fastholde eksisterende medlemmer. Klubberne opfordrer Badmintonudvalget til at følge op 
på tidligere ansøgning, og igen henvende sig til Idrætsudvalget/ Bestyrelsen for at komme 
nærmere en løsning til gavn for klubberne. Formanden tager kontakt. 

 

 Badmintonudvalget noterer at det er positivt at Idrætsudvalget og bestyrelsen har taget 
initiativ til at frikøbe udlejningsbaner i Mariendalshallen – dog til gavn for andre sportsgrene 
(floorball). Med håb om det kan bane vejen for yderligere frikøb. 

 
 

 FHBK – er i dialog med administrationen om at skifte tildelt banetid ud med udlejningstid. 
 

 Sportskollektivet ønsker at kunne bruge mørklægningsgardinet i hallen på Skolen på Norden 
plads, og gør opmærksom på at net og stolper er meget slidt og trænger til udskiftning. 

 

 CBS er interesseret i mere træningstid – gerne aften. Udvalget opfodrer til at CBS, VLI og 
Drive koordinerer træning, så banetiden onsdag 21-23 i Mariendalshal A kan udnyttes bedre 
- på tværs af klubberne. CBS retter henvendelse til administrationen, for at høre om 
muligheden for at udnytte ikke udlejet tid til træning mandag 21-23 Mariendalshal A 
 

 DBK – er interesseret i mere samlet træningstid, for at kunne udnytte banetid mere 
fleksibelt og optimalt, hvilket gælder både senior og ungdom. Men udlejning  
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 Udvalget godkender uændret fordeling – formanden indsender 
 

 

4. Eventuelt  

 For at kunne udnytte faciliteterne mest muligt, kunne det være hensigtsmæssigt at evt. ledig 
kontrakttid kan udnyttes af klubberne. Hvis klubbernes medlemmer ved/kan se at banen er 
ledig – ikke udlejet, burde der være mulighed for at benytte tiden. Udvalget opfordres til at 
gå videre med ideen – til brugergruppe og administration. 

 

 For at kunne udnytte faciliteterne mest muligt, bør klubberne kunne benytte ledig tid – før 
eller efter tildelt banetid. Udvalget opfordres til at gå videre med ideen – til brugergruppe og 
administration 
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