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12. juni 2019 

 

Dato: 27. maj 2019 

Deltagere: Formand - Jørgen Bunder (JBU), Jan Schlüter / Halinspektør (JS), Maria / VLI (CSB), Iben 

Bruun / BK Ydun (IB), Jan Krogshede / FB (JK), Jan Busk / FA 2000 (JB), Peter Vistisen (PV) / CBS, 

Steffen Christensen (SC) / FIF og Karsten Jepsen / FKIF (KJ). 

Gæsteoptrædende: Karina Ildor Jacobsgaard (KIJ)/ Idrætskonsulent / FIU 

Fraværende med afbud: Michael Andersen / FIU, Jesper Sørensen / Restaurant og Frank fra FC 

Frederiksberg. Mener ikke at Frank eller nogen anden fra FC Frederiksberg har deltaget i 

brugergruppemøde i dette århundrede.  

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

referent JB. 

1) Referat fra d. 27. februar blev godkendt. 

 

2) Punkt udgik, da ingen fra Restauranten deltog i mødet – desværre.  

 

3) Indspil fra KIJ om nye tiltag på Fitness – fronten og spredt ud over diverse idrætsgrene. 

Overordnet ide er naturligvis at få så mange i gang med at dyrke nogen form for idræt/ 

fitness og KIJ talte mesten dels omkring forældre, der overværede deres børns idræt. 

Foreninger er velkommen til at skrive / kontakte KIJ med ideer og opstart af nyt tiltag var 

sat til onsdag i uge 33 med start kl. 16.10 og 17.10.  

Fitness – ideen er dog allerede startet i både håndbold og fodbold for længe siden og 

måske det var en god ide at samle opstart hos de allerede eksisterende fitness – grupper. 

Mulighederne er mange og det er fint. 

 

JS kunne berette at arbejdet i hal 3 er ved at nå sin afslutning Hal 3 og i skrivende stund er 

stilladset ved at være afmonteret. Det går ligeledes som planlagt med de nye 

kunstgræsbaner, som forventes brugbare i midten af august. 

 

 

 

Referat – brugergruppemøde Frederiksberghallerne 
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4) Parkeringssituation vedrørende ombygning der starter i december var ikke besvaret fra FIU 

på tilfredsstillende måde for brugergruppen. I forlængelse af dette har JBU efterfølgende 

på vegne af brugergruppen sendt en skrivelse, som redegør at vi ikke kan acceptere 

kommunens tilbud om at fratage foreningerne 8 parkeringspladser i ca. 30 måneder uden 

nogen form for kompensation i nærheden. Skrivelse vil blive taget med på næste 

bestyrelsesmøde i FIU d. 18. juni 

 

5) SC / FIF: NY bestyrelse i håndboldafdelingen, herrerne retur til 1. division, Time Out knap 

kræves i hal 2 og 4 når ny sæson starter – spændende nytænkning til godt 20.000,- kr. pr. 

knap. Inflationen på knapper er jo til at få øje på.   

 

Maria / VLI kunne meddele om et fint forår og status Quo på stort set alle hold. Iben / Ydun 

fortalte om flere nye træner – ansættelser hvor blandt andet de højest rangerede hold var 

tænkt på. Opstart på Beach – håndbold er nært forestående og beklageligvis var det så 

Ibens sidste møde i brugergruppen for denne gang. Skal nu bruge flere kræfter på 

håndbolden og mindre på udvalg og det lyder jo som en god beslutning, men vi vil savne 

dig. Ser frem til nyt medlem fra Ydun til næste møde.  

 

CJ / FKIF berettede om vellykkede klubmesterskaber i hal 2 og 3 samt tidligere 

verdensmester Jonas Rasmussen bliver ny træner for klubbens bedste hold.  

 

PV / CBS noterede at håndbold er ok, men at træner stopper og ny skal ansættes. Håber på 

velvilje og nye tider i det kommende møde i håndbold – udvalget.  

 

JKR / FB havde en længere smøreseddel fra klubbens administrative afdeling. I en forkortet 

version lyder den således: Mister mange bolde på grund af det nye byggeri / 

kunstgræsbaner, stor ros til halinspektøren med flere for at løse omklædningsopgaver i 

helligdagene, stadig utilfredshed med at håndboldspillerne benytter kunstgræsbanerne til 

løb og opvarmning. Flyttet klubhus i december til pavilloner og afholder FB Awards i 

november samt Frederiksberg fodboldskole i uge 42. Disse 3 punkter kan JKR også 

medbringe næste gang, da vi har møde i september inden afvikling af punkter.   

 

JB fortalte stolt at FA 2000 har opnået DBU – Licens og at det tager alt for lang tid at 

forklare. Samlet er det 40 klubber i hele Danmark, der efter et sindigt pointsystem gør sig 

fortjent til denne udmærkelse. På den lange bane skulle det gerne medføre en del flere 

kvalitative spillere til FA 2000 fra U 10 og op til de bedste seniorhold. Det vil fremtiden vise. 

Hvad der er helt sikkert er følgende: Frederiksberg har fået et ny Divisionshold i Fodbold 

efter sommerferien, hvor FA 2000 via turneringsejr i Danmarksserien Kreds 2 i foråret 2019 
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har kvalificeret sig til forhåbentlig 2. Division Øst. Stort for foreningen og forhåbentlig også 

for os andre der holder af fodbold. 

 

6) Næste møde er mandag d. 23. september kl. 17.00 i mødelokale 4 som Schlüter gerne må 

reservere.  

 

7) God sommer til alle og vi ses mede nye batterier efter sommerferien. 

 

Jan Busk 

 

Referent Jan Busk / FA 2000 
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