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10. oktober 2019 

 

Dato: 9 oktober 2019  

Tilstede:  Rikke Bachmann, Parasport Frederiksberg 
Mansoor Siddiqi, Parasport Frederiksberg 
Jakob Ekholdt Christensen, FIF Atletik 
Nicolai Sichlau, FIU 
Jan Schlüter, fungerende halinspektør på Frederiksberg Stadion 

 

 

Dagsorden:  

1 & 2) Koordinering af trænings- og udendørstider til sæsonen 2020-21 og forberedelse af 
fodboldudvalgsmøde:  
Mansoor sender en oversigt over Parasport og Saga’s ønsker til træningstider på stadion (både løbebaner 
og kastegård) til Andreas Kløv med Jakob Ekholdt Christensen i kopi. FIF Atletik skal melde tilbage hurtigst 
muligt da der er møde med fodboldudvalget den 28. oktober kl. 18.30-20.00. Det er vigtigt at FIF Atletik 
stiller med en person til mødet i fodboldudvalget. Personens navn meddeles til Mansoor før mødet. 

Der arbejdes på at Frederiksberg booking portal kan sende beskeder direkte til de respektive trænere for de 
forskellige træningssessioner. Det er uklart hvornår denne forbedring er klar.  

I øvrigt er det vigtigt at atletikklubberne aflyser deres træningstid hvis den ikke bliver brugt pga. stævner og 
andre aktiviteter. 

3) Stævne og aktivitetsplan for atletikklubberne på stadion 2020:  
Mansoor sender udkast til aktivitetsplanen til Andreas Kløv, som hurtigst muligt bedes indtaste datoer for 
de arrangementer der haves på stadion i 2020. Denne sendes tilbage til Mansoor hurtigst muligt.   

4) Status på tidstagningsanlægget:  
Jan Schlüter, fungerende halinspektør på Frederiksberg Stadion, undersøger om tidstagningsanlægget er 
kommet retur og sender en mail til alle deltagere.  

Gregers fra FIF Atletik må gerne afprøve tidstagningsanlægget for at sikre at det fungerer som det skal.  

Mht. en tidstagningsskærm så bruger Frederiksberg Hallen Proshop Europe med telefonnummer 70  25 25 
86. Mansoor spørger forhandleren af tidstagningsanlægget om de kender til tidstagningsskærme og om 
vores system kan ”snakke” med enhver udendørsskærm. 

Referat – Atletikudvalget 
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5) Diverse fællesemner:  

• Klubhus og hal: FIU har sendt forslag til kommunens budgetforhandlinger hvor åbningspartiet af 
stadion og klubhus indgår.  

6) Næste møde:  
Det indstilles at næste møde finder sted onsdag den 18. februar 2020 kl. 16 i Fælleshuset.  
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