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Dato: 1. september 2020 kl. 17.30 

 

Tilstede: 

 Danny David, Frederiksberg Sportsskytter 
 Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug 
 Simon Knudsen, VLI Volley 
 Torben Hemager, FAF Dans 
 Pipaluke Lake, Ki-Aikido Dojo 
 Simon Lüdeking-Madsen, Frederiksberg Volley 
 Ulrik Bak Dragsted, Frederiksberg Bueskydning 
 Kenneth Bo Jørgensen, Mujin-kai Shotokan Karate-do, Formand 
 Steffan Rasmussen, Hal-leder 
 Anette Larsen, Hal-inspektør, referent 
 

Afbud: 

 Sportskollektivet 
 Henrik Tangø-Brandt, Frederiksberg Bueskytter (repræsenteret ved Ulrik) 

Lars Byrzynski, Krudtuglen 
 Michael Christensen, bestyrelsesrepræsentant og formand for FIU 
               

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 10. december 2019 
Godkendt 

2. Nyt fra formanden 
Nye tider – nye vilkår for idrætten i disse Corona tider. Med længere pauser er der 
risiko for, at det går ud over medlemstallet. Der kan være behov for at genskabe 
opmærksomheden på klubberne, f.eks. Åben Hus eller lignende. FIU har været ude 
med et tilbud sammen med firmaet Motivu med en fælles facebook reklame med 
tilbud om gratis prøvetræninger.  
 
FIU var hurtigt ude i forbindelse med at tilbyde træning udendørs, da det blev tilladt. 
Karate klubben har fået noget positivt ude af det, stor tak til FIU. Foreningerne kan 
overveje om der er andre måder at træne udendørs på.  
 

Referat af Brugergruppemøde i Kedelhallen  
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Der kan være nye krav til træning, herunder kampsport. Man kan vælge at følge de 
retningslinjer, som er udstukket fra FIU samt DGI og DIF eller egne strammere krav, 
som kan være defineret af den organisation, som man tilknyttet til. Det er op til 
foreningerne, at fastsætte rammerne for at kunne gennemføre en forsvarlig træning 
med det ansvar, der ligger heri. 
 
Det, at Kedelhallen var åben i sommers var en rigtig god ide. 
Frederiksberg Bueskydning har ikke haft en nævneværdig nedgang, da de kunne 
træne udendørs. 
 

3. Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/Michael Christiansen 
I Michaels fravær orienterede Anette på Michaels vegne. 
Vi er midt i hårde 2021 budgetforhandlinger med de kommunale politikere, hvor der 
i forvaltningens budgetudspil lægges op til besparelser. Det ord virker som en rød 
klud, når argumentationen ikke holder, så vi er sikre på, at FIU’ s rettidige dialog 
sikrer idrættens vilkår også i 2021 og 2022. 
 
Coronaens aftryk på FIU’ s regnskab for 2020 bliver meget synlig, qua primært 
manglende lejeindtægter. Men vi har tidligt justeret på omkostningerne og kan 
muligvis finde en smule alternativer indtægter for resten af 2020. 
Det kommunale driftstilskud til FIU udbetales fuldt ud i 2020, hvilket gør vores 
samlede økonomi mindre sårbar. 
 
Der bliver markant færre penge at investere i vedligehold i hallerne i 2020, Corona-
wise 
 
Vi skal finde en ny idrætskonsulent, da Mia er blevet udviklingsansvarlig for nye 
projekter i Ballerup Idrætsby. 
 
Husk. Repræsentantskabs møde på torsdag. Vi holder afstand og tallerkener 
serveres på pladserne efter mødet, for vi overholder selvfølgelig Corona 
restriktionerne. 
 

4. Forventninger og krav i disse Coronatider. 
Det er vigtig, at man stadig overholder de restriktioner, der er udstukket i forhold til 
Coronanen. Husk at spritte af både før og efter træning samt de redskaber, der 
benyttes. 
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Det kan ikke anbefales at bruge håndsprit på redskaber og større flader, så det er 
muligt, via personalet, at få udleveret spand og sæbevand hertil 
 
Personalet udfører, det vi kalder Corna rengøring flere gange om dagen. Alle 
overflader, toiletter med mere bliver gjort mere rent. Vi synes at brugerne i 
Kedelhallen er gode til at følge retningslinjerne i forhold til Corona. 
 
Det var vurderingen, at foreningerne i Kedelhallen overholdt de fastsatte 
retningslinjer. 
 

5. Kedelhallens årsberetning 2019 
Anette gennemgik årsberetningen og der var ingen kommentarer til beretningen. 
 
 

6. Generel orientering om Kedelhallen v/ halinspektør Anette Larsen og 
Centerleder Stefan Rasmussen 
Anette og Stefan berettede om, hvordan det havde været for personalet i foråret 
uden de faste bruger i Kedelhallen. Der var blevet gjort meget rent, repareret, 
ryddet op og vedligeholdt en del. Vi har haft børnehaven ind i lukkeperioden. 
Parkeringspladsen blev lavet om til legeplads. 

Vi har været rigtig glade for at åbne igen for vores faste brugere med de 
restriktioner der er i forbindelse med Corona. 

Vi har en del arbejde uden for som desværre er til en del gene for os og vores 
brugere. Vi er i tæt kontakt med Forsyningen og kommunen, og vi håber på en 
bedre adgang til Kedelhallen i løbet af næste uge. Frederiksberg Forsyning laver 
rørføring under jorden. Frederiksberg Kommune skal reparere skorstenen, derfor er 
der lavet ny indgang til Kedelhallen som er der indtil jul. Der er taget højde for at de 
stativer bueskytterne bruger, kan komme ind gennem den midlertidige indgang. 

Hvis foreningerne har ønsker til budget 2021 som vedrører Kedelhallen er de meget 
velkomne til at skrive en mail til Anette. 

Aktivitetsniveauet (herunder økonomien) er påvirket af, at der ikke bliver afholdt 
større events i form af sommerfester, generalforsamlinger etc. Endvidere er der 
lukket ned for salsa og tango, da disse aktiviteter er omfattet af restriktionerne. 

 
7. Nyt fra brugerne 

Bueskydning har Buernes dag – Åbent hus arrangement på søndag. Der er blevet 
indkøbt 3D dyrattrapper blandt andet for at rekruttere flere medlemmer, der ønsker 
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denne for bueskydning og for at deltage i konkurrencer, hvor der skydes efter dyr. 
Lige nu har klubben en enkelt buejæger. Det giver også den mulighed at tage 
dyrerene med ud i naturen. Der var ønske om mere opbevaringsplads (i garagerne) 
til dyrattrapperne. 
 
FRB. Volley mangler en træner til deres 1. divisions damer.  Har fået rigtig mange 
henvendelser og må afvise en del. Ønske om oprydning i redskabsrum. Net og 
øvrigt udstyr går for let i stykker, når det bare bliver smidt ind i redskabsrummet. 
Det kunne evt. løses med et stativ eller lignende til at hænge nettene op på.  
 
Skydeklubberne ønsker, at Anette sender nye blanketter til anmodning om ADK 
brikker. Skytterne skyder i klikker – skyder med dem man kender. 
 
Ki Aikido træner udendørs og starter stille og roligt op. Træningstiden om søndagen 
lægges på pause til den 31/12-2020 
 
FAF glad for at de kunne træne i sommers i Kedelhallen. Nogle af deres 
medlemmer tør ikke rigtig træne endnu pga. Cornonaen. 
 
VLI Volley har fået rigtig mange henvendelser – må afvise en del. Efter åbent hus 
træning fik de ca. 15 nye børn. 
 
Karate havde en mindre medlemsnedgang som følge af pausen, men har her efter 
sommerferien konstateret en pæn tilgang til især børneholdet. Der har endvidere 
været lidt udfordringer med små sten i Kassen. I forbindelse med træning har flere 
af udøverne fået skarpe sten op i fødderne. 
 

8. Ny mødedato for næste brugergruppemøde 
Tirsdag den 1. december kl. 17.30 
 

9. EVT 
Reminder om frist for forenings indberetning til Frederiksberg Kommune den 14. 
september 2020. 

 

 

Referent 
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Kenneth og Anette 

I 
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