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Dato: 18. februar 2020 

 

Tilstede: 

Thomas Wessel Hansen, Brugergruppeformand 

Sona Camara: Falcon Basket 

Jan-Ole Bøgvad, Frederiksberg Aikido Klub 

Henrik Engell-Hedager, FSSK 

Ann-Louise Nielsen, Centerleder 

Nicolai Sichlau, FIU bestyrelse 

Anette Larsen, Halinspektør 

Afbud: Sandra Hermann, Frederiksberg Volley 

               

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 26. november 2019 

Referatet godkendt uden kommentarer 

2. Nyt fra formanden 

Der var intet nyt tilgået formanden og derfor var der intet under dette 

punkt. 

 

3. Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/Nicolai Sichlau 

Der var ikke så meget at berette under dette punkt. Vi afventer 

repræsentantskabsmødet den 26/3. Afventer yderligere en afklaring på 

udligningsreformen, som kan have betydning for det videre arbejde i 

FIU. 

Brugergruppemøde i Bülowsvejhallen kl. 17.00 
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4. Generel orientering om Bülowsvejhallen v/ halinspektør Anette 

Larsen og Centerleder Ann-Louise Nielsen. 

Rasmus stopper sin stilling den 1/3 og Agnes stopper sin stilling den 

1/6. Der er slået en stillingsannonce op. Der har allerede været afholdt 

ansættelsessamtale og der er fundet en ny teknisk servicemedarbejder 

på 37 timer med start den 1. april. 

 

Mødelokalet. 

 

Mødelokalet bør stå til rådighed, når foreningerne har brug for det. 

 

Principielt kan alle benytte mødelokalet. Blot gælder det for alle, at der 

skal anmodes om lokalet i bookingportalen og ikke blot bede halvagten 

om at åbne ind til mødelokalet. 

Hvis der er flere, der gerne vil benytte lokalet kan man inden man 

anmoder om tiden i bookingsportalen snakke med de berørte klubber, 

så tiderne koordineres. 

 

Det blev aftalt på mødet, at Anette kontakter volley, som ikke var til 

stede på mødet om brug af deres lokale til møder m.m. Bülowsvejhallen 

ville i så fald være Volley behjælpelig med depotplads til deres ting. 

 

5. Træningstider de tre dage før Påske samt, hvornår foreningerne 

har sommerferie 

Anette opfordrede foreninger til at spørge i deres bagland om 

træningstider tre dage før Påske og hvornår de stopper inden 

sommerferien i forhold til vagtplan planlægning. Der er sommerferie 

lukket fra uge 27 til uge 32. der er camps i uge 27 og 32. 

 

6. Kildesortering 

Der bliver nu opsat affaldsspande med angivelse af affaldssortering. 

 

7. ADK proces vedr. retningslinjer for brug af ADK 
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ADK bestræbes på at blive indført inden sommerferien. ADK vil være 

tilgængelig for foreningerne uden for normal åbningstid, f.eks. i 

sommerferien. Retningslinjer vil blive drøftet på næste møde. 

 

8. Gennemgang af årsberetning 

Årsberetningen blev godkendt uden kommentarer. 

9. Nyt fra brugerne 

           FSK: har fået flot nyt logo. Turen til Singapore er aflyst pga Covid-19 

           Falcon: Ingen nyheder 

 Aikido: Børneholdet bliver større. Klubben har aflyst fredagstræning         

pga. for lavt fremmøde.   

 

10. Ny mødedato for næste brugergruppe 

Næste møde bliver den 26/5 2020 kl. 17.00  

 

11. Evt. 

         Falcon: 

1)En fra Falcon havde taget billede den 20. januar af blod i en 

håndvask samt overfyldt skraldespand og papir på gulvet i 

dameomklædningen i stuen. Vedkomne havde ikke gået op for at 

orientere vagten.  

 

Vagten skal gå en runde på ca. tre gange på en almindelig aftenvagt for 

at tjekke papir med mere, derfor er det også vigtigt, at Falcon 

henvender sig til vagten, når de opdager, at noget er som det ikke skal 

være, da vagten også er i Hermeshallen. Fra Ann-Louises side blev der 

opfordret til en bedre kommunikation, så sådanne oplevelser bliver 

ordnet, når det opleves  

 

2) 24 sekunder uret skulle være gået i stykker.  
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24 sekunder uret blev ordnet ultimo november. Ann-Louise skal 

kontaktes ved fejl og mangler. 

Så sent som på sidste Brugergruppemøde blev det skrevet til referat, at 

Ann-Louise skal kontaktes når forholdene ikke er optimale. 

 

3) Glat gulv et bestemt sted i hallen.  

 

Grunden til, at gulvet kan være glat er, at der er støv på gulvet eller det 

er beskidt. Falcon har efter ønske fået stillet en moppe til rådighed som 

de kan bruge efter behov.  

Når der er kampe løber børn og forældre ind på banen med udendørs 

sko på, det påvirker gulvet og gør det beskidt. Det er blevet påpeget 

rigtig mange gange overfor Falcon. Fremover afsætter vi fast tid til 

gulvvask, så det kommer i en fast rytme. Vi håber, når vi alle gør en 

indsats, at det hjælper, at gulvet ikke bliver glat. 

 

4) Fået bøder for, at 24 sekunder uret ikke virkede, da de skulle bruge det 

og Falcon ringede til vagten som ifølge Falcon først kom en halv time 

efter, at de ringede.  

 

Der blev foreslået, at Falcon tjekker deres ure i god tid minimum en halv 

time før, inden kampene går i gang, så Falcon evt. kan få udleveret et 

reserve ur, hvis uret i hallen ikke virker.  

 

5) Der er affald bag ved tribunerne.  

 

Der blev aftalt på mødet, at volley og basket, når de har kampe sætter 

sidestykkerne på tribunerne for at forhindre, at affaldet bliver smidt ind 

under tribunerne samt at volley og basket sørger for, Desuden blev der 

talt om, at der ved kampe skal være bedre styring fra klubansvarlige at 

der bliver ryddet op især bag tribunerne, når kampene er slut. Anette 

sender dette ud til klubberne. 

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 

 

6) De fleste er serviceminded på nær en. Vi debatterede, at service kan 

være mange forskellige ting og opfattelser af, hvad service begrebet kan 

være. Skal passe på, at det ikke bliver personligt. Det at følge reglerne er 

også service.  
 

Lys i stueetagen: 

Ann-Louise fortalte, at der kommer elektriker i uge 9. Der skal lys på skilte 

bag ved elevatorskakten og info tavlerne langs indgangen. Der har været 

rejst kritik af, at det har taget så lang tid om at få lyset til at fungere. 

Rygeforbud: 

Der kommer skilte op om rygeforbud, og askebægeret uden for vil blive 

fjernet af kommunen. 

 

Referenter Thomas og Anette 
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