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Dato: 8. januar 2020 

Til stede: 

Lone Jannok Porsbo, Frederiksberg Slots Fægteklub, bestyrelsesformand 

Sona Camara, Falcon Basket 

Nicolai Sichlau, Kyudo 

Line Hansen, ODK 

Ann-Louise Nielsen, Centerleder 

Anette Larsen, Halinspektør 

 

Afbud: 

Michael Christiansen, bestyrelsesrepræsentant 

Lars Vincent Petersen, SportsKollektivet 

               

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 22. oktober2019 

Godkendt 

2. Nyt fra formanden 

Intet nyt at berette om 

 

3. Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/Michael Christiansen 

Udsat til næste møde 

 

4. Generel orientering om Hermeshallen v/ halinspektør Anette Larsen og 

Centerleder Ann-Louise Nielsen. 

Der er opsat velkomsttavle og beredskabs plan op. Velkomsttavlen skal blot 

udfyldes med diverse informationer. 

Der bliver i januar måned sat et lille the køkken op med vand ved herrernes 

omklædningsrum. 

Brugergruppemøde i Hermeshallen kl. 17.00 
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Låsene til fægternes skabe kan ikke skaffes mere, men der arbejdes på en anden 

løsning. 

Nogle af spejlene i hal 3 har været gået i stykker, derfor kan der ikke sættes flere 

spejle op, da de bliver udsat for at gå i stykker på grund af bolde, der rammer 

spejlene. 

Fægterne ønsker en ekstra Pist, den bliver lavet til sommer. 

Der kommer automatisk optælling medio 2020. 

Der er total rygeforbud fra den 1/1-2020 

Der vil blive sat affaldsspande op til kildesortering. 

5. Orientering vedr. budget 2020 

Budgetter er udarbejdet efter estimatet for 2019, så budget 2020 ligner meget det, 

vi havde i 2019. 

 

6. Bemandingen i Bülowsvejhallen/Hermeshallen 

Personalet skiftes med at være i Bülowsvejhallen og Hermeshallen. Når 

foreningerne har brug for en hal vagt, skal I ringe på vagtens mobil. Nummeret står 

på døren indtil kontoret samt det står på velkomsttavlen. Brug vagten, når I mener, 

der er behov for det. 

 

7. Nyt fra brugerne 

Ønsker skilt op om tyggegummi forbudt. 

ODK:  Falcon må ikke bruge hal 2, de har ingen træningstider i hal 2. 

ODK havde i december måned en rigtig dårlig oplevelse med Falcons opførelse og 

respekt overfor ODKs medlemmer og brugere. Sona undskylder på Falcons vegne 

og forsikrer, at der kommunikeres ud til trænere og forældre, hvad vilkårene er for 

at træne i Hermeshallen. 

Uret virker ikke. Ring til Ann-Louise, når tingene ikke virker. 

Ønsker Jackstick til Musik anlæggene. 

 

8. Ny mødedato for næste brugergruppemøde 

Torsdag den 2. april kl. 17.00 

 

 

9. EVT 

           Intet 

     

Refererent Anette Larsen 

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 

  

 

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 

   

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 

   

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

