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Dato: 8. september 2020 

 

Tilstede:  

Sona Camara: Falcon Basket 

Jan-Ole Bøgvad, Frederiksberg Aikido Klub 

Henrik Engell-Hedager, FSSK 

Therese Mikkelsen, Frederiksberg Volley 

Ann-Louise Nielsen, Centerleder 

Nicolai Sichlau, FIU bestyrelse 

Anette Larsen, Halinspektør 

 

Afbud:  

Thomas Wessel Hansen, Frederiksberg Aikido Klub 

Kirsten Christensen, Frederiksberg Volley 

 

     

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 18. februar 2020 

Godkendt 

 

2. Nyt fra formanden 

Intet 

 

3. Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/Nicolai Sichlau 

Husk repræsentantskabsmøde. Coronaens aftryk på FIU´s regnskab bliver meget synlig, 

primært manglende lejeindtægter.  

 

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

Louise Nielsen. 

Brugergruppemøde i Bülowsvejhallen kl. 17.00 
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Anette og Ann-Louise berettede om, hvordan det havde været for personalet i foråret    uden 

de faste brugere i Bülowsvejhallen. Der var blevet gjort meget rent, repareret, ryddet op og 

vedligeholdt en del.  

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

forbindelse med Corona. 

Arbejdet med adgangskontrollen(ADK) er ved at være færdig. 

 

5. Ønsker til budget 2021 

Der er umiddelbart ingen ønsker.  

 

6. Restriktioner for aktiviteter i forbindelse med Covid-19, og hvilken betydning har det for 

hverdagen for foreningerne i hallen 

Forsamlingsforbuddet er nu 50. Kiosken skal lukke for betjening kl. 22.00. Der har været en 

del, der ikke har overholdt restriktionerne, men vi håber gennem dialog, at det lykkes at alle 

overholder restriktionerne. 

 

7. Nyt fra brugerne 

Basket: Glade for, at der var åben i sommerferien. Glade for, at der bliver gjort Corona 

rent. Der er ros til de nye medarbejdere. Alle skal huske at køre wiren ned i den ene ende. 

Volley: Glade for at være i gang igen. Starter nye hold op.Glæder sig til at spille kampe 

igen. 

Har oplevet at basket - børnene går i redskabsrummet. Basket retter op på det, så det kun 

er træneren, der gør det. 

Aikido: Rart at komme i gang igen. Åbne op for mere træning. Fået flere kvindelige 

medlemmer. Går fremad – får flere børn. Har problemer med måtterne, når de skal 

rengøres-bliver våde. 

Sportstacking: Glad for at komme igen. Har trænet online i Coronatiden. Rart at komme ind 

i hallen igen. Kunne godt blive lidt flere medlemmer. 

8. Ny mødedato for næste brugergruppe 

Tirsdag den 24. november kl. 17.00 

 

9. Evt. 

Intet 

 

Referent 

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

