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24. september 2019 

 

Dato: Tirsdag den 17. september 2019 kl. 17.30    

Tilstede: 

Pipaluk Lake, Ki Aikido,  

Sandra Hermann, Frederiksberg Volley 

Kenneth Bo Jørgensen, Mujiin-Kai Karate, Formand 

Danny David, Frederiksberg Sportsskytter 

Katrine Jensen, VLI 

Lars Burzynski, Krudtuglen 

Anette Larsen, Kedelhallen 

Karsten Leth, FAF Dans 

Afbud: 

Lars Sørensen, FIU bestyrelsesrepræsentant 

Henrik  Tangø-Brandt, Frederiksberg Bueskytter 

Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug 

Eva Binsler, SportsKollektivet 

 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 21. maj 2019 
Godkendt 
 

2. Præsentation af foreninger i Brugergruppen 
Præsentation af foreninger i Brugergruppen og en velkomst til Ki Aikido, som ny forening. 
 
 
 

Referat – brugergruppemøde Kedelhallen 
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3. Nyt fra formanden 
Hvis man som forening har ønske om at rekruttere frivillige, kan man læse mere om 
FRIVILLIGmatch Frederiksberg på fkb.dk. Det er primært rettet mod sociale foreninger. 
 

4. Ønsker fra foreningerne til budget 2020 
Ønske om flagstænger, 2 ventilatorer- Tatami gulvmåtter til kassen, en stander som net kan 
hænge på og andre rekvisitter til volley. De fleste ønsker vil gå ind under den daglige 
økonomi i Kedelhallen. 

 

5. Generel orientering fra Kedelhallen /halinspektør Anette Larsen 
Der bliver snart sat velkomsttavle og beredskabsplan op. 

Herunder bl.a.: 

• Nye medarbejder 
Karina er startet den 1. september og erstatter Sara, der holdt op den 1. august 

• Rygezoner 
Der bliver i alt 2 rygezoner, en på terrassen og en til højre for hoveddøren, helt 
henne i hjørnet. Skiltene er købt hjem, så nu skal de blot sættes op 

• Infoskærm (herunder designforskrifter) 
Infoskærmen er flyttet ud i glasgangen. Hvis foreningerne vil have noget sat op skal 
de sende det til Anette; al@fiu-frederiksberg.dk og som PDF fil (lodret format) 

• Billeder af foreningsaktiviteter. 
Billederne er nu hængt op i glasgangen. 

 

6. Nyt fra brugerne 
FAF Dans fortalte om, at de tager ud på plejehjem og danser erindringsdans med stor 
succes. 
Frederiksberg Volley har vundet ungdomsprisen. 
Krudtuglerne oplever større efterspørgsel for skydning 
Ki Aikido kom til Kedelhallen for 1½ år siden. Er glade for at komme i Kedelhallen. Vil gerne 
have flere timer, men der er booket totalt op i Kassen på de tider, de ønsker sig. Håber at få 
nye medlemmer. 
VLI Volley er glade for at være i Kedelhallen. 
Frederiksberg Sportsskytteklub synes tingene virker for dem. Skydekælderen er blevet 
godkendt (d.d.). 
Frederiksberg Bueskyttere vil komme med en tegning til halvtager for deres stativer. Generelt 
går det godt med flere unge. Er meget glade for den nye onsdagstid de har fået. Har et stort 
problem med de mange aflysninger. 
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Mujjin-Kai ønsker to skabe mere. 

 

7. Nyt fra bestyrelsesrep. v/Lars Sørensen 
Intet 

 

8. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde. 
Tirsdag den 10. december kl. 17.30 

 

9. Eventuelt 
Intet 

 

 

 

Referent 

Anette Larsen 
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