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2. oktober 2019 

 

Dato for mødet: 23. september 2019: 

 

 

Deltagere: Formand - Jørgen Bunder (JBU), Jan Schlüter / Halinspektør (JSH), Michael Andersen 
(MA) / FIU Bestyrelse, Charlotte Schmidt Bonde / VLI (CSB), Casper Hansen / BK Ydun (CH), Jan 
Krogshede / FB (JK), Jan Busk / FA 2000 (JB), Peter Vistisen (PV) / CBS, Steffen Christensen (SC) / 
FIF, Karsten Jepsen / FKIF (KJ) og Jesper Sørensen (JS) Frederiksberghallens Restaurant. 

 

Brudstykker og indtryk fra aftenens møde i henhold til dagsorden bliver her beskrevet efter bedste 
evne fra referent JB. 

1) Referat fra d. 23. maj blev godkendt. 
 

2) JS kunne melde om nye menukort ca. hver 14. dag og det ser ud til at virke, baseret på de 
få klager over tidligere tilbud, som nu ikke kan købes. I nær fremtid vil der igen være tilbud 
om nationers spisemuligheder, som formentlig igen vil være muligt at købe i de 3 midterste 
dage om ugen. Vigtig info til foreningerne omkring det at booke restaurantens lokaler og at 
vi skal tage kontakt til Jesper 
 

3) En velforberedt JSH havde medbragt et spørgsmål til brugergruppen, om gruppen er enig i 
at vi skal overholde de regler, som gælder for brug af Frederiksberghallerne. Næsten alle 
regler bliver vedtaget i brugergruppen og er vedtaget for at sikre, at der gælder nogle ens 
”trafikregler” for alle brugerne. Det er også i brugergruppens opgave at korrigere eller 
slette regler, der ikke fungerer eller ikke længere opfylder et mål.  
 
Baggrunden for spørgsmålet er, at personalet i FRB H oplever en kultur, hvor reglerne kun 
gælder for de andre, men ikke for ens egen forening.  
 
Samtalen om emnet skabte enighed om, at der er behov for en kulturændring blandt 
stedets brugere (ca. 6.000 personer om ugen). Det handler om at vi i brugergruppen skal 
snakke om kultur og kommunikation til vores foreninger. Der har aldrig været så mange 

Referat – brugergruppemøde Frederiksberghallerne 
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brugere på vores anlæg / JJV og det skal vi både respektere, men så sandelig også tage med 
i betragtningerne om anlægget er klar til så mange! Trænere og frivillige ledere skal oplyses 
om, at de skal være med til at udbrede kulturen om at passe på stedet og efterlade 
faciliteterne pænt til de efterfølgende brugere.  
Konklusionen blev at vi går tilbage til vores klubber og fortæller, at brugergruppen ønsker 
denne kulturændring. JSH skal så kommunikere reglerne til alle klubber og med 
brugergruppen i ryggen begynde i højere grad at meddele klubberne, når personalet har 
observeret forkert adfærd.  
Set i lyset af de tiltag fra både DHF og DBU om at foreningerne skal stille styrkerum til 
rådighed for yngre årgang, så er JSH ansvarlig for at indkalde FIF, Ydun og FA 2000 til et 
møde om nye tiltag og anvendelse / tider til foreningerne. JSH undersøger om der er 
særlige forsikringsregler for brugere under 18 år.  
 
MA informerede om FIU – bestyrelsens samarbejde med kommunen, om projekter der er 
færdiggjort og om ønsker til fremtiden, som bliver besvaret i henhold til kommunens 
budgetmøde i efteråret. Ligeledes fortalte MA om arbejde der i gang og om nye tiltag, der 
starter i 2020- herunder etableringen af aktivitetsruten.  
 
 

4) Parkeringssituation for alle foreningerne i forbindelse med det store byggeri 
/Ingeborggården og FB`s nye klubhus: JBU, JSH og JB havde udformet et skriv til FIU og til 
trods for at vi blev lovet et svar i august, så kunne JBU fortælle at det desværre ikke var 
tilgået brugergruppen og at JBU retter henvendelse igen om et svar. 
 

5) Nyt fra klubberne; KJ / FKIF var glad for at lyset i hal 3 nu fungerede og at bruserne til 
badmintonklubbens omklædningsrum virkede efter hensigten. PV /CBS havde udfordringer 
med træningstiderne og tager det op i håndboldudvalget – ellers ok. CSB / VLI kunne 
meddele om ny træner hos dameholdet, det sædvanlige antal graviditeter og status quo 
hos herrerne, der fik medhold i at rykke en række ned på grund af manglende styrke. JK / 
FB havde ikke noget nyt, men klubben var stadig glad for det daglige samarbejde. JB / FA 
2000 har stadig udfordringer med bruserne og JSH var på opgaven. Til tider i weekenderne 
virker chip –systemet ikke efter hensigten. Nogle gange kan trænerne ikke åbne for 
omklædningsrum om formiddagen. Ellers er klubbens Flagskib glade for at prøve kræfter i 
2. Division og inviterede hele brugergruppen forbi til én af de resterende 3 hjemmekampe i 
efteråret. CH / Ydun kunne meddele om flere hold i ungdomsafdelingen, ok sportsligt for 
de bedste seniorhold og havde ønske om ekstra rengøring i målfelterne / harpiks. 
Berettede om et uheldigt tilfælde med en målpige der vred om i målfeltet. JSH og CH må 
tage en efterfølgende snak om emnet. 
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6) Næste møde er mandag d. 2. december kl. 17.00 i mødelokale 4 som Schlüter gerne må 

reservere.  Vi skal have julemad til sidste møde om JBU / JSH er ansvarlig for mad. 
 
 

7) Nada under evt. 

 

Referent Jan Busk / FA 2000 
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