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Dato:  10. september 2019   

Tilstede:  Anette Larsen (FIU) 

Jette Krarup (FHBK) 

Klaus Gønget (FBTK) 

Jesper Petersen (VLI) 

Bo Svendstrup (IID)  

Henrik Clausen (SportsKollektivet) 

Nicolai Sichlau (FIU) 

Dan Bendix (Formand/DBK) 

Jeppe Johansen (DBK) - referat 

Afbud: Peter Carlsson (Kita Matsu Ryu) -afbud 

Benny Syhler (FIU)- afbud 

Julian Leander (Frb. Karateskole Shinkyokushin)  

Jesper Malm (Frb. Floorball Club) 

Casper Friis-Jensen (CBS Sport) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

• Referat godkendt  

2. Meddelelser fra: 

•  Formanden  

• FIU har udsendt revideret liste over ønsker til idrætsfaciliteter. Badmintonudvalget har 
bedt om at opretholde ønsket om elektroniske tælleapparater i Hal B 

• Halinspektøren 

• FIU har fået lavet nyt logo, som implementeres løbende 

• Det bliver etableret velkomstavle i foyeren 

Referat – brugergruppemøde Mariendalshallen 
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• Hallens beredskabsplaner er ved at blive opdateret og personalet skal på kursus i 
hjertestarterne. 

• FIUs repræsentant 

• Nyt logo og ændring i FIUs navn er en bestyrelsesbeslutning 
• FIUs nye hjemmeside er oppe og bookingsystemet fungerer 
• Der er etableret mere kunstgræs på Jens Jessens Vej – til glæde for fodboldklubberne 
• Byggeprojekt på Godthåbsvej forventes at forløbe planmæssigt i et samarbejde med 

Frb. Kommune og FIU 

3. Forslag og initiativer fra brugergruppen og foreningerne 

• Kort opsummering af ønsker til økonomiudvalget 

• Diskussion af P-pladser, eller mangel på samme. Forholdene kan pt. Ikke ændres 

4. Nyt fra klubberne: 

• FBTK – Har fået lokaler på Ny Hollænderskolen til afvikling af kampe. Har pt. 7 senior 
hold. Venteliste til ungdom 

• Drive – Har fået ny formand – Henrik Bynck, tiltræder straks. 1. holdet er havnet i 
Jyllands-serien i 2. Divison, en sportslig bet. 

• VLI – Har indledt træningssamarbejde med CBS 

• IID – Er meget tilfredse med forholdene 

• SportsKollektivet – Fuld aktivitet 

• FHBK – Er glade for ny banetid 

5. Løst og fast rundt om bordet. 

• hyggesnak 

6. Næste møde. 

• Onsdag d. 27. november 2019 kl. 17 
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