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Dato: 25. februar 2020 

Referat af Brugergruppemøde Mariendalshallen, tirsdag d. 25. februar 2020 

Deltagere: 

Anette Larsen (FIU) 

Jette Krarup (FHBK) 

Jan Kristoffersen (FBTK) 

Jesper Petersen (VLI) 

Henrik Clausen (Sportskollektivet) 

Peter Carlsson (Kita Matsu Ryu)  

Julian Leander (Frb. Karateskole Shinkyokushin)  

Nicolai Sichlau (FIU) 

Dan Bendix (Formand/DBK) 

Jeppe Johansen (DBK) - referat 

Fraværende: 

Bo Svendstrup (IID) - afbud 

Jesper Malm (Frb. Floorball Club) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Referat godkendt uden bemærkninger 

 

 

Brugergruppemøde i Mariendalshallen kl. 

17.00 
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2. Meddelelser fra: 

  Formanden  

 Formanden ønsker at stoppe som formand ved næste valgperiode – 
klubberne bedes overveje evt. kandidater 

 Halinspektøren 

 Infotavler ved indgangen er nu sat op, ligeledes white board, til brug 
for aktuel  information 

 Personalet skal deltage i kursusaktivitet omkring brand beredskab 

 FIU’s repræsentant 

 Minder om repræsentantskabsmødet, hvor idrætsgrene/klubber har 
mulighed for at påvirke FIU 

 Bestyrelsen/FIU er lidt bekymret for hvad en evt. udligningsreform 
kommer til at betyder for Frederiksberg Kommune og indirekte FIU – 
lige nu har det betydet stop for nybyggerier af sportsanlæg 

3. Forslag og initiativer fra brugergruppen og foreningerne 

 Parkeringspladser er stadig en udfordring – der er ønske om 
justering af nuværende parkeringsordning. Opfordring til at 
genindføre 2 timers parkering med forlængelsesmulighed for 
klubbernes brugere. Anette undersøger mulighederne – evt. en 
digital løsning 

 Opfordring til at undersøge om handicapparkeringen kan flyttes – 
det kunne evt. give én p-plads ekstra  

 Ønsker om tykke faldmåtter til spejlsalen – Mariendalshallen kan 
overtage løse faldmåtter fra Magneten 
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4. Kildesortering 

 Der er sat affaldspande til sortering af affald i hallen – de vil blive 
udstyret med skilte så alle kan finde ud af at sortere 

5. ADK 

 ADK – adgangskontrol ved chip forventes etableret til sommer – 
brugergrupperne bedes overveje hvordan det kan udnyttes bedst 
muligt 

6. Gennemgang af årsberetning 

 Hovedbudskaberne er at det er vigtigt at brugergruppen fungerer og 
kommer med konstruktive input og er villige til at samarbejde. Der 
opleves generel tilfredshed i Mariendalshallens brugergruppe. 

 Formanden bemærker tilfredshed med samarbejdet i 
brugergruppen, men havde noteret sig at indflydelsen og forholdene 
for nogle af klubberne (læs Drive) var blevet ringere med årene – i 
takt med FIU´s centralisering 

7. Nyt fra klubberne: 

 FBTK – har nu 186 medlemmer og har oprettet venteliste 

 Drive – ungdomsafdelingen vokser, og har ønsker og behov for 
mere/anden træningstid 

 VLI –ok, intet nyt 

 IID – intet nyt 

 Sportskollektivet – Ok, intet nyt 

 Frb. Karateskole Shinkyokushin – ok , er glade brugere 

 Kita Matsu Ryu – ok intet nyt 
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8. Løst og fast rundt om bordet. 

 Intet 
 

9. Næste møde. 

 Tirsdag d. 28. april 2019 kl. 17 
 

 

Referent 

Jeppe Johannesen 
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