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18. december 2019 

 

Dato: Tirsdag den 10. december 2019 kl. 17.30    

 
Tilstede: 

Sandra Hermann, Frederiksberg Volley 

Kenneth Bo Jørgensen, Mujiin-Kai Karate, Formand 

Danny David, Frederiksberg Sportsskytter 

Anette Larsen, Kedelhallen  

Karsten Leth, FAF Dans 

Cæcilia Nilsson, Sportskollektivet 

 
Afbud: 

Pipaluk Lake, Ki Aikido 

Katrine Jensen, VLI 

Lars Burzynski, Krudtuglen 

Henrik Tangø-Brandt, Frederiksberg Bueskytter 

Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug 

Lars Sørensen, Bestyrelsesrepræsentant 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 17. september 2019 
Godkendt 
 

2. Nyt fra formanden 
Der var formandsmøde den 2. december. 
Der var foredrag om det at skaffe frivillige til foreningerne. 
Der blev blandt andet drøftet forslaget fra de Radikale om at diktere foreningernes 
vedtægter i forhold til stemmeret. FIU har den holdning, at det er op til foreningerne selv at 

Referat – brugergruppemøde Kedelhallen 
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fastlægge retningslinjerne for stemmeret, og det skal ikke bestemmes af 
kommunalbestyrelsen. Dette var blevet en principiel sag om politikernes muligheder for 
generelt at blande sig i foreningernes drift og virke. 
 

3. Budget 2020 
Der er igen bevilget penge til lakering i begge haller, kassen og mødelokalet. Gulvene bliver 
hårdt belastet af dansesko, op- og nedtagning af borde, stole m.m. 

FIU indkøb af udstyr til foreningerne går alene på udstyr til foreningernes primære aktivitet. 
Supplerende træningsudstyr står for foreningernes egen regning. 

Aikido har fået bevilliget indkøb af nye Tatami måtter. 

4. Generel orientering fra Kedelhallen /halinspektør Anette Larsen 
Personalegruppen i FIU har været på hjertestarterkursus. 
 
Infoskærmen er udskiftet og virker igen. Foreningerne er stadig velkomne til at få noget fra 
deres forening op på skærmen. 
 
Der er sat velkomsttavler op. 
Frederiksberg kommune har besluttet, at der fra den 1. januar er røgfrit på alle idrætsanlæg 
i kommunen. 
 

5. Nyt fra brugerne 
Sportskollektivet mangler Yogamåtter – 5 stk.  

Spørge kommunen om, der kan blive etableret en kontakt til udsugningen i skydekælderen 
inden den 22. december. 

FAF tusind tak for dejlig mad til deres arrangement. Alt forløb rigtig fint. 
 
Nyt fra bestyrelsesrep. v/Lars Sørensen 
Intet 

6. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde. 
Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 17.30 
 

7. Eventuelt 
Intet 

 

Referent 
Anette Larsen 
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