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Møde afholdt den 9. november 2020  

 
Tilstede:  

Kasper Gibson 
Søren Bjerre 
Grith Søndergaard 
Søren Burchall 
Theis Unold 

Afbud:  

Philip 

 

1. Dagsorden:  
 

1) Præsentationsrunde af hensyn til nye medlemmer i gruppen, herunder den nye Halinspektør 
Theis. 

2) Covid 19 
3) Valg af ny formand for brugergruppen 
4) Kommende opgaver og initiativer på Nandrupsvej 
5) Fremtidig arbejdsform for brugergruppen  
6) Sidste nyt fra stedets tilknyttede klubber 
7) Evt. 

 

Nicolai Sichlau er ved en fejl ikke blevet inviteret. Nicolai repræsentant for bestyrelsen i FIU og vil 
naturligvis blive inviteret til næste møde.  

1. Mødet starter med et bordet rundt om hvem vi er. Velkommen til alle.   
 

2.  Der bliver spurgt indtil klubbernes oplevelse af håndteringen af Covid 19.  Fra rugby syntes 
de der har været en god kommunikation fra FIU til klubberne. Det har samtidig været 
oplevelsen, at det med de udmeldte rammer har været muligt at træne.  
Rugby er blevet en del af den bedste række fra idræt så de kan være max 50 til træningen.  
FIU efterlyses at klubberne sender sådanne meldinger videre til FIU.  
FIU tilsikre, at der gøres rent på anlægget jævnfør de retningslinjer som er udmeldt fra 
myndighederne.    
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3. Grith er enstemmigt valgt som ny formand for brugergruppen. Tillykke med valget og tak til 
Kasper for hans virke. 
 

4.  Det er forsat planen at få etableret et vaskerum i depotrummet i dameomklædningen. FIU 
skaber rammerne for rummet – Rugby fylder rummet. 
Brugergruppen syntes det vil give bedre mening at vente med styrketrænings faciliteter til det 
store vision/udvikling for Nandrupsvej idrætsanlæg.  
Rugby undersøger muligheder for en klyngemaskine til fremtidens Nandrupsvej, hvor der 
tages højde for brugen på kunstgræs.  
Der har igen i år været udfordringer med støj. Det er noget brugergruppen gerne må tænke 
med ind i fremtidens Nandrupsvej Idrætsanlæg.   
Søren Burchall gennemgår status for udviklingsprojektet for Nandrupsvej Idrætsanlæg. Det 
som foreligger nu er ikke et færdigt projekt, men en god start. Vi skal have fundet nogle 
rådgivere, som kan målrette det fremtidige arbejdet, således det bliver så spiseligt for fonde 
som muligt. Ligeledes ligger en opgave i at finde fonde, som kan se perspektiver i 
udviklingen af Nandrupsvej Idrætsanlæg og ønsker at deltage økonomisk. Rammerne som 
de er nu er også rammerne nogle år i fremtiden, hvorfor det daglige arbejde ikke må gå i 
stå.  
 

5.  Brugergruppen ønsker fremover at arbejde med faste datoer for 2 møder om året med 
mulighed for flere skulle behovet opstå. Et møde i oktober og et i april/maj.  
Theis kontakter FA2000 og vil spørge ind til en repræsentant fra i brugergruppen fra deres 
side.  
Til næste møde forslås det at se på brugen af anlægget. Bliver det benyttet optimalt? Er der 
andre brugere som skal inviteres ind i brugergruppen?  
Forslag til faste punkter til fremtidens møder: 
1. Bestyrelsen ”beretning ”  
2. Efterår indspark til budget  
3. forår Theis beretning & valg af formand  
4. nyt for foreningerne  
5. Status på projektet om fremtiden Nandrupsvej.  
6. fastlæggelse af næste dato for møde.  

 
6. Rugby har ikke oplevet nedgang i medlemmer under Covid 19, hvilket naturligvis er positivt. 

De er forsat synlige på skoler for at få nye medlemmer ligesom det påpeges, hvor vigtige de 
sociale aktiviteter er. Det har og er dog svært med sådanne aktivister i denne Covid 19 tid. 
Der er fokus på at genoptag disse aktiviteter når det igen er muligt.   
 

7. Theis og Grith taler sammen i forbindelse med udsendelse af referatet og fastlægger her 
dato for næste møde.   

 
  


