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Dato: 5.  December 2019: 

Deltagere: Jan Schlüter / Halinspektør (JSH), Michael Andersen (MA) / FIU Bestyrelsen, Simon 
Rasmussen / BK Ydun (CH), Jan Busk / FA 2000 (JB), Peter Vistisen (PV) / CBS, Steffen Christensen 
(SC) / FIF, Karsten Jepsen / FKIF (KJ) og Jesper Sørensen (JS) Frederiksberghallens Restaurant. 

 

Afbud: Formand Jørgen Bunder, Jan Krogshede / FB og Charlotte Schmidt Bonde / VLI, som 
desværre ikke fandt en vikar til mødet 

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

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

2) JS informerede om ide og tiltag til en ny stor markise til den udendørs terrasse. Billede er 
efterfølgende fremsendt af JSH på mail. Er sammen med Frederiksberghallen opmærksom 
på glatte trapper og terrasse, som skal saltes i tide. Skulle der i nær fremtid komme 
prisændringer, så vil det være rart med info til Brugergruppen inden det sker.  
 

3) JBU havde af familiære årsager meldt afbud til dagens møde, så intet ny fra JBU i tale eller 
skreven form. 3 B) JSH kunne berette om kommunal beslutning for rygerne i og omkring 
Frederiksberghallens anlæg og fodboldbanerne. Pr. d. 1. januar 2020 er det ikke tilladt at 
ryge på anlæggets matrikel med få undtagelser i arrangementsmæssig henseende. Det 
forventes at en indfasning af forbuddet vil være mere spiseligt og får rygerne til at forstå 
forbuddet. 3 C) MA berettede om FIU møde i november sammen hal og centerledere på 
Frederiksberg. Økonomien ser fornuftig ud og der skal investeres i henhold til ønsker som 
er tilsendt Idrætsudvalget og gradueret herfra til FIU`s ledelse. Masser af gode ideer skal 
debatteres og behandles i relation til prioriteringsliste. Der blev nævnt opvarmning og 
omklædningsrum for håndbold samt opdatering af fitnessrum samt anden udnyttelse af 
allerede eksisterende lokaler i hallerne. 
 
 

Referat – brugergruppemøde Frederiksberghallerne 
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4) JSH overgik sig selv og roste foreningerne for at have fuldt op på sidste mødes debat om at 
følge ordensreglerne på matriklen. Vi er stadig udfordret på opvarmning / håndbold og det 
sindssyge høje decibelniveau der er til gene for de andre idrætsgrene. Stadig debat om 
kultur og holdninger for diverse foreninger. Vi må gerne arbejde mere ensrettet.  

5) Indkaldelse til møde i fitnessgruppen, som består af de interesserede foreninger FIF, BK 
Ydun og FA 2000 samt JSH, bliver afholdt tirsdag d. 17. december kl. 17.00 – 18.00. 

6) De næste 2 år ser den private parkeringsplads ud som den har gjort efter pavillonerne er 
sat op til FB`s nye klubhus / etagebyggeri i starten af december måned. Vi håber på 
forståelse fra alle vores trænere og ledere samt frivillige, da vi er blevet begrænset med ca. 
1/3 af vores gratis parkeringsmuligheder.  Nye parkeringskort er på vej og de ”gamle” er 
stadig gældende trods udløbsdato. 

7) BK Ydun / SR spurgte ind til hul i taget / hal 2, effektuere skabsplads i hallerne og tænke 
over om nye bænke kunne indeholde materialer og redskaber som opbevaringsplads. Intet 
nyt fra de andre klubber. 

8) Forslag til nyt møde var mandag d. 9. marts kl. 17.00 
9) Harpiks problem i 3 Falke Hallen og bedre opvarmningsfaciliteter. Der er opmærksomhed 

på emnet og JSH følger op. 
10) Glædelig jul og godt nytår til alle i Frederiksberghallens Brugergruppe hvor der 

efterfølgende var julemad i restauranten med julehygge.  
11) Bemærk i øvrigt, at dette referat er det første i 2019, som ikke indeholdt et indslag om 

anlæggets brusere. Det er bestemt ikke ensbetydende med at vi er tilfredse, men et lille 
step i retningen af tilfredse brugere og færre ikke tilfredse.  

 

Referent Jan Busk / FA 2000 
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