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6. maj 2019 

 

Dato: tirsdag den 9. april 2019   

Tilstede: Michael Christiansen, Formand, FIU 

             Lone Porsbo, Frederiksberg Slots Fægteklub 

             Sona Camara, Falcon Basket 

             Nicolai Sichlau, Kyudo 

             Ann-Louise Nielsen, Centerleder 

             Anette Larsen, halinspektør 

             Lars Vincent Petersen, SportsKollektivet(var med til sidste del af mødet) 

  

Afbud:   Line Hansen, ODK 

 

Dagsorden:  

1. Velkomst 
Christian Ohm-Hieronymussen, formand for brugergruppen har trukket sig fra 
Brugergruppen, og Lone Porsbo blev valgt som ny formand for brugergruppen. 
 

2. Præsentation af foreninger/repræsentanter 
Præsentation af alle omkring bordet. Kyudo er begyndt at træne om søndagen i hal 
1 og Nicolai som repræsenterer Kyudo er derfor trådt ind i Brugergruppen og det 
samme er Sona som erstatter Christian (Falcon Basket) 
 

3. Orientering om rammer for Brugergruppen v/ Michael Christiansen 
Der blev blandt andet orienteret om, at Brugergruppen er et forum, hvor der kan 
arbejdes mod fælles mål – træffe beslutninger – bruge brugergruppen dynamisk – 
komme med gode ideer, hvor man i fællesskab kan forme hverdagen. Et tættere 
samarbejde mellem halinspektøren og centerlederen.  
 

Referat – brugergruppemøde Mariendalshallen 
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4. Generel orientering om Hermeshallen v/ halinspektør Anette Larsen og 
Centerleder Ann-Louise Nielsen 
Anette orienterede om, hvordan hverdagen er på godt og ondt i Hermeshallen, 
Sikkerheden er skærpet med hensyn til brug af springgraven og redskaberne i hal 
2. Der er ingen børn, der må være uden en voksen/træner til stede. Der er kommet 
bånd om måtterne og der vil komme afspærring af springgraven, når den ikke 
benyttes. 
Husk kun at åbne dørene ud til gården, når der holdes pauser og musikken er 
slukket. 
Det går fra vores perspektiv utrolig godt med samarbejde mellem foreningerne, og 
der bliver passet godt på anlægget og dens inventar. 
 

5. Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/ Michael Christian 
Michael får sin egen blok, den er primært til foreningerne. 
2 nye haller er på tale. Rolighedsvej og Nordens Plads. Rolighedsvej er på plads, 
men financieringen mangler. 
 

6. Orientering vedr. Årsberetningen 
Ingen bemærkninger til årsberetningen. 

 
7. Nyt fra brugerne 

Personalet er altid søde og glade. 
Frederiksberg Slots Fægteklub vil gerne bruge mødelokalet tirsdag og torsdag.  
Der er dårlige faciliteter til vand – ønske om en taphane. 
Rigtig godt med nyt inventar i mødelokalet, blot ønskes der flere lamper. 
Der ønskes flere møbler i kælderen til forældre, der sidder og venter på deres børn. 
Der ønskes udsmykning for at gøre det mere hyggeligt. 

Ingen mål på de hvide skabe i hal 3, i det hele taget ingen opbevaring oven på 
skabene. 

SportsKollektivet ønsker et ekstra skab. 

Referent 

Anette Larsen 

 

 
8.  Ny mødedato for næste brugergruppemøde 
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9. EVT. 
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