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Dato: 26. november 2019 

Tilstede: 

Nicolai Sichlau, bestyrelsesrepræsentant 

Sona Camara, Falconbasket 

Jan-Ole Bøgvad, Aikido 

Thomas Wessel Hansen, Aikido 

Henrik Engell-Hedager, Sport Stacking 

Ann-Louise Nielsen, Centerleder 

Anette Larsen, halinspektør 

Afbud: 

Sandra Hermann, Frederiksberg Volley 

  

               

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 27. august 2019 

Godkendt 

 

2. Nyt fra formanden 

Intet nyt 

 

3. Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/Nicolai Sichlau 

Budgetforhandlingerne blev på det idrætsmæssige område sat på pause. 

FIU har givet svar vedr. det radikale forslag om at diktere foreningernes vedtægter i forhold 

til stemmeret. 

 

4. Generel orientering om Bülowsvejhallen v/ halinspektør Anette Larsen og Centerleder Ann-

Louise Nielsen. 

o Rasmus er tilbage. 

Brugergruppemøde i Bülowsvejhallen kl. 17.00 
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o Der er sat miljø dug op. Nu kan basket bruge miljødugen og volley kan bruge det 

oprindelige spærrenet.  

o Så har vi fået Kettlebells  

o Opstregning ifølge ønske fra volley bliver lavet den 22. december 

 Alle i FIU har været på hjertestarterkursus 

 Alle 24 sekunder urene er lavet. Husk at skrive til 

 Ann-Louise og Anette, når der er fejl og mangler. 

 Sofaer og borde er sat op i cafeen. 

               

5. Orientering vedr. budget 2020 

Der vil blive etableret ADK i Bülowsvejhallen. Giver en mere fleksibilitet for foreninger for at 

benytte hallen, når der er lukket i ferier m.m. Vi skal på de næste brugergruppemøder sætte 

retningslinjer for at benytte hallen med ADK, når hallen har ferielukket. 

 

6. Træningstider mellem jul og nytår 

Foreninger kan komme med ønsker til træningstid mellem jul og nytår. 

 

7. Bemandingen i Bülowsvejhallen/Hermeshallen 

Åbningstiden for salg i cafeen står på et skilt, men vi tager forbehold for at lukke cafeen, når 

vi skal over i Hermeshallen. 

 

8. Nyt fra brugerne 

Basket: 

 Der kan oplades telefoner i cafeen. 

 Gulvet i hallen virker glat. Bülowsvejhallen har ikke udskiftet rengøringsmiddel. Vil 

blive undersøgt, hvorfor det virker glat. 

 Skriv til Ann-Louise, når forholdene ikke er optimale. 

 Tirsdage og torsdage er der åbent i damernes omklædningsrum. 

Stacking og Aikido har ingen kommentarer blot, at de er tilfredse med at være i 

Bülowsvejhallen. 

 

9. Ny mødedato for næste brugergruppemøde 

Tirsdag den 18. februar kl. 17.00 

 

10. EVT 

Intet  

 

Referent Annette Larsen 
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