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17. juni 2019 

 

Referat af Brugergruppemøde  

                        

                       Tid og sted: Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 17.30 i Kedelhallen 

Deltagere: 

                    Danny David, Frederiksberg Sportsskytteklub 

                    Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug 

                    Eva Binsler, Sportskollektivet 

                    Sandra Winther, Frederiksberg volley 

                    Nicolai Sichlau, Kyodo 

                    Henrik Brandt, Frederiksberg Bueskytteforening 

                    Karsten Leth, FAF Dans 

                    Kenneth Bo Jørgensen, Mujiin-Kai Karate, Formand 

                    Anette Larsen, Halinspektør 

                      

Afbud: 

                   Lars Sørensen, FIU 

                   Torben Hemager, FAF Dans 

                   Lars Burzynski, Krudtuglerne 

                   Katrine Jensen, VLI 

                                                                              

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 4. december 2018 
Godkendt 

2. Kedelhallens årsberetning 2018 
Ingen bemærkninger til årsberetningen. Opfordrede til at læse beretningen og komme 

med kommentarer. 

3. Nyt fra Formanden  
Herunder: 

 Fotogalleriet i Kedelhallen 
Der kommer billeder op i glasgangen 

 Aflysninger 

Referat – brugergruppemøde Kedelhallen 
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Ved de store arrangementer, hvor parkeringspladserne hurtigt bliver optaget, vil 

foreningerne gerne have det at vide i forhold til parkeringspladser, så foreningerne 

er forberedt på manglende pladser. 

4. Generel orientering fra Kedelhallen v/ Halinspektør Anette Larsen 
Herunder: 

 Husorden ved lagt som bilag 
Husorden blev gennemgået, ingen bemærkninger. 

 Rygezoner 
Der bliver rygezoner 2 steder på terrassen og til højre i hjørnet ved hoveddøren. 

 Infoskærm 
Når foreningerne vil have info op på skærmen sendes det til Anette 

 Sæsonafslutning/ny sæsonstart samt træning i sommerferien 
Det er kun FAF Dans, der vil komme i sommerferien. En reminder er moppe, ekstra 

toilet papir og affaldsposer. 

Foreningerne skal melde inde, hvornår de stopper deres træning og i hvilken uge de 

vender tilbage med deres træning. Kedelhallen holder sommerferie fra uge 27 til og 

med uge 31. Karate, Sportskollektivet og Frederiksberg Volley starter i uge 32. 

Frederiksberg Bueskydning starter fredag den 16/8 

 Særarrangementer 
Fremover skal halinspektøren kontaktes, når foreningerne ønsker særarrangementer 

5. Nyt fra Brugerne 
Frederiksberg Skyttelaug. Brikkerne virker på nær et medlem. 

FAF Dans. Danserne kan se, der bliver flyttet rundt med deres dyre spejl, det slider på 

hjulene. 

Frederiksberg Volley. Der mangler stropper til at fastgøre dommerstolen. Boldvogn gået i 

stykker. Ønsker et ophæng til net, så de ikke skal ligge på gulvet. 

Sportskollektivet er ikke på  FIU´s hjemmeside under brugergruppen. 

Frederiksberg Bueskydning. Fået de arrangementer de gerne ville have. De har byttet tid 

med Volley, det er de meget glade for. 

Karate har intet at bemærke. 

Frederiksberg Sportsskytteklub ønsker nyr borde og måtter nede til skydekælderen. 

Danny vil sende et tilbud på måtter til Anette. 

6. Nyt fra bestyrelsesrep. v/ Nicolai Sichlau 
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2 nye haller inden for de næste to år. Udskiftningen af taget i Frederiksberghallerne 

bliver dyrere end forventet. Opfordrer klubberne til at søge midler i diverse puljer. 

7. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde 
Tirsdag den 17. september kl. 17.30 i Kedelhallen. 

8. Eventuelt 
Intet 

 

Referent 

Anette Larsen 
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