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22. marts 2019 

 

  

Indtryk fra aftenens møde i henhold til dagsorden bliver her beskrevet efter bedste evne fra 

referent JB. 

1) Seneste referat blev godkendt. 

 

2) Jesper Sørensen informerede om nye menukort + fine nye tiltag i form af temadage i 

restauranten. Typisk ville det være i 3 dage, fra tirsdag til torsdag, og med mange 

kulinariske oplevelser fra vores jordklode. Indtil videre har der været succes med 

blandt andet det græske og Thailandske køkken og vi venter i spænding på andre 

landes indhug i det Frederikbergske sportsmiljø på JJV 20. 

 

 

3) Formand JBU havde ikke de store nyheder siden sidste møde, men kunne dog 

berette, at Rugby – ikonet Erik Andersen havde forladt vores verden i december 

måned. En sportslig ildsjæl der virkelig havde sat sine enorme spor for Rugby – 

sporten og ikke bare på Frederiksberg, men så sandelig også i hele Danmark. Ære 

være hans minde.  

 

JS overtog herefter taletiden og kunne endnu en gang berette om de mange 

udfordringer og tiltag ved at være halinspektør i Frederiksberghallerne. Hal 3 

renovering af tag går som planlagt, det går ligeledes som planlagt med de nye 

Dato: 27. februar 2019 

 

Deltagere: Formand - Jørgen Bunder (JBU), Jan Schlüter / Halinspektør (JS), Charlotte 

Schmidt Bonde / VLI (CSB), Iben Bruun / BK Ydun (IB), Jan Krogshede / FB 

(JK), Jan Busk / FA 2000 (JB), Camilla og Iris / CBS, Michael Andersen / 

FIU – Bestyrelse (MA), Jesper Sørensen / Restaurant og Karsten Jepsen / 

FKIF (KJ). 

 

Fraværende 

med afbud: 

 

Steffen Kristensen / FIF 

Referat – brugergruppemøde Frederiksberghallerne 

 

file://///fiu-dc01/fiudata/www.fiu-frederiksberg.dk
http://www.facebook.com/2000fiu


 
 

 
 

www.fiu-frederiksberg.dk // facebook.com/2000fiu 

Frederiksberghallerne 

Jens Jessen Vej 20 

2000 Frederiksberg 

Tlf. 3877 6010 

js@fiu-frederiksberg.dk 

kunstgræsbaner og der vil være udfordringer for fodboldklubberne i april, maj og 

juni. Det nye anlæg forventes klar til opstart efterår / måske d. 1. august.  

 

EM / Badminton for MIX hold i uge 7 blev afholdt i hal 1 og 4 og med stor succes til 

følge. Så absolut et fint tiltag og arrangement af FIU, hvor planlægning og afvikling 

ikke medførte de store gener for brugerne indendørs. Udenfor optog arrangørerne 

af EM 8 parkeringspladser i hele uge 7 og det voldte problemer for klubbernes 

frivillige trænere og ledere.  

 

Brugergruppen afventer svar fra FIU og Frederiksberg Kommune vedrørende 

beslutning om placering af FB`s midlertidige klubhus (2,5 år). Der er udformet en 

skrivelse til bestyrelsen, som understreger brugergruppens kommentarer omkring 

brug af P-pladsen til dette formål.  

 

JS udleverede hans første årsberetning for 2018 til brugergruppen og ros til JS for en 

fin skrivelse. 

MA kunne informere om FIU`s repræsentantskabsmøde som afholdes torsdag d. 21. 

marts kl. 18.00. 2 repræsentanter fra hver forening er velkommen til at deltage i 

henhold til invitation. 

4) Debat om emner, som har prioritet:  

 

Boldrenseren inden hal 2 giver stadig lugtgener og skal flyttes. Der er ikke indhentet 

svar på om det er sundhedsfarligt, trods aftale om dette ved sidste møde. Der skal 

snart findes en løsning og JS er tovholder.  

 

Der var debat om renovering af omklædningsrum (alle andre end de nye i 

fodboldgangen). Disse omklædninger fremstår gamle og der er til tider lugtgener i 

disse. Bruserne er flere steder ikke gode, men virker trods alt. Generelt er der et 

ønske fra brugergruppen om en gennemgribende renovering af de ældre 

omklædningsrum, så disse fremstår lige så tidssvarende som de omklædninger, der 

er i fodboldgangen (Gang A).  

 

Prioritering af brusere generelt i vores omklædningsrum blev diskuteret og det var 

alle foreninger, der var utilfredse med forholdene og brusehovedernes effektivitet. JS 

tager får foretaget en gennemgang af alle brusere.  

 

JS kommer med et mødeoplæg om brug af Fitnessrum til IB, SK og JB fra. 
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5) Under nyt fra klubberne er der et gennemgående tema omkring bruserne.  

 

KJ / FKIF meddelte, at bruserne i omklædningsrum til hal 3 ikke virkede ordentligt og 

ønskede det udbedret hurtigt. Mangler lysstofrør i hal 3.  

 

JK / FB informerede om GF i FB d. 28. februar og glædede sig til den nye sæson.  

 

JB / FA 2000 informerede om stadige lugtgener i vaskerum og bad om bedre 

udluftning og evt. en udbygning af vaskerum. Bruserne i stort set samtlige 

omklædningsrum (3 – 7) har manglende tryk og i flere tilfælde stopper bruserne 

meget sent i forhold til at ingen er i bad.  

 

IB / Ydun meddelte at det går sportsligt fint i klubben og Ydun har ikke umiddelbart 

problemer med bruserne.  

 

CSB / VLI kan berette om sportslig succes hos herrerne og udfordring hos damerne, 

som til tider mangler spillere. Camilla og Iris / CBS har udfordringer med trænerne, 

der kommer og går. Ellers et stabilt niveau og de har naturligvis samme kritik som 

VLI med omklædningsrum og brusere. 

 

6) Næste møde bliver afholdt onsdag d. 22. maj kl. 17.00 i mødelokale 4. JBU 

udsender invitation på Facebook…. Dette er efterfølgende ændret til  

 

7) Bookingsystem virker og klubbernes administration / ansvarlige har deltaget i 

møderne og bør nu være klædt på til at bruge system. 

 

Referent Jan Busk / FA 2000 
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