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27. maj 2019 

 

Dato:  Tirsdag d. 14. maj 2019 

Tilstede:  

Anette Larsen (FIU) 

Benny Syhler (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)  uden afbud  

Casper Friis-Jensen (CBS Sport)  Afbud. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Referat godkendt med rettelse: Under punktet nyt fra klubber - omtalte klub med nye 
tider og medlemsfremgang er Kita Matsu Ryu. 

2. Meddelelser fra: 

  Formanden  

Referat – brugergruppemøde Mariendalshallen 
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 Gør opmærksom på at FIU´s lister på hjemmesiden ikke er opdateret – hvilket muligvis 
skyldes at FIU arbejder på at få lavet en nye hjemmeside. 

 Brugergruppen har ikke fulgt gængs procedure, men overset at vælge formand – det 
retter brugergruppen op på næste gang. 

 Halinspektøren 

 Mariendalshallens ordensregler er redigeret og opdateret 

 Der er udført reparationer på gulvet i hal A, hvilket har givet maleren nogle 
udfordringer med at finde en rigtig farve – er på plads 

 Der bliver installeret info-tavle i forhallen som skal oplyse hallens brugere om løbende 
aktiviteter 

 Der bliver etableret afmærket rygezone på nordsiden af hallen – ingen rygning foran 
hovedindgangen 

 FIU’s repræsentant 

 Økonomien i FIU er presset på grund af reparation af taget på Frederiksberghallerne 

 Nicolai Sichlau er valgt som formand for idrætsudvalget og et nyt bestyrelsesmedlem 
træder ind i FIU´s bestyrelse 

 FBK har indvilliget i at indgå i et nyt byggeprojekt på Godthåbsvej, som er på 
tegnebrættet – et samarbejde med Frdb. Kommune og FIU 

3. Forslag og initiativer fra brugergruppen og foreningerne 

 FTBK har et ønske om mere hyldeplads i depotrummet – har forslag om netholdere 

 Halinspektøren ønsker bedre orden med badmintonmaterialer i depotrummet 

 Kita Matsu Ryu opfordrer til at få knagerækken i spejlsalen gjort bedre fast 

4. Klubbernes Træningsstart/stop 

 Information til Halinspektør/centerleder om klubbernes brug af anlæg, for at kunne 
tilrettelægge vagtplanen optimalt – halinspektør informeret 

5. Nyt fra klubberne: 

 FBTK – Der arbejdes på fusion mellem klubberne der benytter Mariendalshallen, 
planlægger at tilmelde 8 hold til næste sæson, forhandler om at kunne benytte Ny 
Hollændervejen Skole til at afvikle kampe næste sæson. 

 Drive – Indstillet til ”Årets Klub” af DGI - klubben har formået at få øget medlemstilgang 
og fastholde ungdommen – pt. 424 medlemmer heraf 160 ungdom. Det betyder at 
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klubben er presset på banetid, og arbejder i badmintonudvalget på at kunne få mere 
sammenhængende træningstid – hvilket kræver økonomiske prioriteringer fra FIU, 
klubben har søgt om at blive tildelt træningstider, hvor der i dag er udlejning. 

 VLI – er lidt trængt med svingende fremmøde 

 IID – Arbejder på at blive medlem af DGI for at få adgang til instruktører mm. 

 Sportskollektivet – Håber at kunne bevare nuværende aktivitetsniveau – har ikke 
resurser til at udvide aktiviteterne. 

 Kita Matsu Ruy – der fremgang i medlemstallet – glade for forholdene i hallen 
 

 FHBK – ønsker at få ændret en banetid -venter på afgørelse i badmintonudvalget 

6. Løst og fast rundt om bordet. 

 hyggesnak 

7. Næste møde. 

 Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 17 
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