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Referat af Brugergruppemøde Mariendalshallen, tirsdag d. 19. februar 2019 

 

Deltagere: 

Anette Larsen (FIU) 

Jette Krarup (FHBK) 

Klaus Gønget (FBTK) 

Jesper Petersen (VLI) 

Bo Svendstrup (IID)  

Henrik Clausen (Sportskollektivet) 

Peter Carlsson (Kita Matsu Ryu)  

Nicolai Sichlau (FIU) 

Dan Bendix (Formand/DBK) 

Jeppe Johansen (DBK) - referat 

Fraværende: 

Julian Leander (Frb. Karateskole Shinkyokushin) - afbud 

Jesper Malm (Frb. Floorball Club) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

i. Referat godkendt med bemærkning om at de nævnte scoringstavler gælder hal B 

2. Meddelelser fra: 

a.  Formanden  

 Formanden minder om fristen for at søge bane- hal tider er sat til 25. 2. 

b. Halinspektøren 

 De nye brusere i dame og herre baderum er blevet justeret og skulle nu fungere 

 Kim, medarbejder er tilbage i jobbet på fuld tid 

c. FIU’s repræsentant 

i. Hvis klubberne/foreningerne har ønsker om at benytte udvidet haltid – lørdag og 

søndag aften, til at udvide aktiviteterne, er der mulighed for at søge FIU, der stiller 

sig positive overfor fuld udnyttelse af haltiderne. 

ii. FIU er involveret i projekterne om ud/ombygning af anlægget på Nandrupsvej og 

Frederiksberg Kommunes planer omkring en ny idrætshal beliggende ved 

Rolighedsvej.. 

3. Forslag og initiativer fra brugergruppen og foreningerne 

 Drive har ønske om at få adgang til et bedre egnet lokale til klubaktiviteter. 

Nuværende lokale ligger langt fra hallen og de sportslige aktiviteter. Det tidligere 



Frederiksberg Idræts Union Side 2 / 2 

 

lokale, som er omdannet til depot var mere umiddelbart tilgængeligt og bedre egnet. 

Mariendalshallen er til stadighed udfordret på depotplads   

 Drive har en opfordring til at lyset i hallen bliver justeret efter behov. Aftalt at 

brugerne skal kontakte halvagten, hvis der er behov for at justere lyset. 

4. Nyt fra klubberne: 

 FBTK – har lukket for tilgang og har oprettet venteliste. Oplever sportslig succes 

både på senior og ungdomsniveau 

 Drive – Ros og tilfredshed med nye brusere og elstik i baderummene. Glad for at få 

hængt banner op i hal A. Fremgang på medlemsfronten både senior og ungdom - 

sportsligt presset i nedrykningspillet hos senior 

 VLI – mangler stadig damer til holdet 

 IID – har nu ca. 300 medlemmer – er i gang med at organisere sig i DGI 

 Sportskollektivet – er glade for ny opbevaring af overtrækstøj 

 Frb. Karateskole Shinkyokushin – glæder sig over øget medlemstilgang. Oplever problemer 
med en knagerække i spejlsalen 
 

 FHBK – intet nyt 

5. Løst og fast rundt om bordet. 

 Booking systemet virker, men tvivl om hvor og hvordan man får bekræftelse 

 Klubberne opfordres til at sende kampprogram til FIU´s administration så snart det 

forelligger, for at undgå dobbeltbooking 

 

6. Næste møde. 

 Tirsdag d. 14. maj 2019 kl. 17 

 

 

 

 

 

 


