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Dato: 27. november 2019   

 

Deltagere: 

Anette Larsen (FIU) 

Benny Syhler FIU) 

Klaus Gønget (FBTK) 

Jesper Petersen (VLI) 

Bo Svendstrup (IID)  

Henrik Clausen (Sportskollektivet) 

Nicolai Sichlau (FIU) 

Dan Bendix (Formand/DBK) 

Jeppe Johansen (DBK) - referat 

 
Fraværende: 

Jette Krarup(FHBK) - afbud 

Julian Leander (Frb. Karateskole Shinkyokushin) - afbud 

Jesper Malm (Frb. Floorball Club) 

Peter Carlsson (Kita Matsu Ryu) -afbud 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

• Referat godkendt uden bemærkninger 

2. Meddelelser fra: 

•  Formanden  

• Der er indkaldt til formandsmøde i FIU – opfordring til at sende en klub 
repræsentant 

• Halinspektøren 

Referat – brugergruppemøde Mariendalshallen 
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• Alle idrætsanlæg på Frederiksberg skal være røgfri  

• En medarbejder er sygemeldt med brækket hofte 

• Revner i asfalten og uønsket graffiti udbedres 

• Overvejelser om ”brik-system”, så klubber kan benytte lokalerne i ubemandede 
tidspunkter 

• Regnskab og budget er under udarbejdelse 

• Der er bevilget penge til reparation af taget på sidebygningen 

• Gulvene i hallen er inspiceret og er i fin stand 

• Klubberne der bruger spejlsalen bliver inddraget i tilbud om faste måtter til 
spejlsalen 

• Ønsker til træningstid mellem jul og nytår indgives til Benny 

• Adapter/stik til musikanlæggene kan lånes hos vagten 

• FIU’s repræsentant 

• Alle nye anlægsarbejder er sat bero på ubestemt tid- herunder halbyggeri på 
Godthåbsvej 

• Information om DGI forslag vedr. ”børnestemmer” til klubberne 
generalforsamlinger 

3. Forslag og initiativer fra brugergruppen og foreningerne 

• Brugerne oplever store problemer med parkering ved hallen. P-pladserne opleves 
ofte optaget af andre end hallens brugere. Forslag om en slags registrering så 
hallens brugere får fortrinsret. 

4. Nyt fra klubberne: 

• FBTK – kører fint, ca. 150 medlemmer og 50 på venteliste 

• Drive – det går godt 

• VLI – det går godt 

• IID – intet nyt 

• Sportskollektivet – intet nyt 

• Frb. Karateskole Shinkyokushin – intet nyt 
 

file://fiu-dc01/fiudata/www.fiu-frederiksberg.dk
http://www.facebook.com/2000fiu


 
 

 
 

www.fiu-frederiksberg.dk // facebook.com/2000fiu 

Frederiksberg Idræts-Union 
Jens Jessen Vej 16 
2000 Frederiksberg 

Tlf. 3877 6000 
fiu@fiu-frederiksberg.dk 

• FHBK – intet nyt 
 

5. Løst og fast rundt om bordet. 

• Foregik under hyggelige rammer 
 

6. Næste møde. 

• Tirsdag d. 25 februar 2020 kl. 17 
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