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Dato: 02. november 2020 

 

Til stede: 

Michael Christiansen, FIU - Bestyrelsesrepræsentant 

Lars Vincent Petersen, SportsKollektivet 

Nicolai Sichlau, Kyudo 

Morten Størup, ODK 

Ann-Louise, FIU – Centerleder 

Anette Larsen, FIU – Halinspektør 

 

Afbud: 

Lone Porsbo, Formand – Frb. Slots Fægteklub 

Steen Guido, Falcon Basket 

            

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. januar 2020 
Godkendt 
 

2. Nyt fra formanden 
Intet 
 

3. Nyt fra bestyrelsesrepræsentant v/Michael Christiansen 
Coronaen har lavet mange benspænd for FIU både økonomisk og med de løbende 
restriktioner, der kommer som går ud over foreningerne. Har diskuteret med kommunen, 
hvem der skulle have penge til udvikling og vedligehold af idrætsfaciliteter. Hermeshallen 
har gået 8 millioner til det meste nødvendige vedligehold. 

 

4. Generel orientering om Hermeshallen v/ halinspektør Anette Larsen og Centerleder Ann-
Louise Nielsen. 

Brugergruppemøde i Hermeshallen kl. 17.00 
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Punkt 3 og 7 blev slået sammen. Der er ingen tvivl om, at Coronaen fylder meget i 
hverdagen og giver ekstra udfordringer for personalet. Hver gang, der kommer restriktioner 
tager det tid, inden brugerne vænner sig til de nye restriktioner. F.eks. har nogle brugere 
svært ved at overholde forsamlingsforbuddet og der bliver spillet badminton på de baner, 
hvor nettet er blevet taget ned. Personalet har flere gange, når anlægget er ubemandet taget 
fra Bülowsvejhallen og hen til Hermeshallen for at påpege, at brugerne ikke overholder 
restriktionerne. Blev enige om at påpege at forældrene skal aflevere deres børn uden for 
døren. Bliver sat seddel op, at hal 1 (badmintonhallen) alene er for dem, der har booket 
baner – og øvrige indtrædelse i hallen kan medføre politianmeldelse jævnfør gældende 
forsamlingsbegrænsninger. I sidste ende, hvis restriktionerne ikke overholdes, at der bliver 
sat en vagt på i de timer, hvor der plejer at komme flest brugere. 

Det skal igen pointeres, at det store mødelokale på 1. sal er til rådighed for brugerne efter 
kl. 16.00 i hverdagene og i weekenderne på nær, når der holdes møder i lokalet. 

 
5. Årsberetning for 2019 

Anette gennemgik årsberetningen og der var ingen kommentarer. 
 

6. Ønsker til budget 2021 
Umiddelbart ingen ønsker fra dem, der var med til mødet, 
 

7. Restriktioner for aktiviteter i forhold til Covid-19 og hvilken betydning det har for 
foreningerne i dagligdagen 
Se punkt 4. 
 

8. Nyt fra brugerne 
ODK: Morten er blevet formand for ODK efter Mette Schmidt. Lise er blevet ansat i ODK og 
har fået kontor i Hermeshallen. Lise er rigtig glad for at være i Hermeshallen. Alle trænere i 
ODK følger Covid – 19 retningslinjer. Der har været 1 tilfælde smittet med Covid – 19, men 
ingen andre er blevet smittet. Har lige så mange medlemmer som før Coronanen. Har svært 
ved at finde trænere. 
 
Kyudo: Har samme antal medlemmer som før Coronaen. 
 
SportsKollektivet: Der har været et rimeligt frafald af medlemmer på 25% 
 

9. Ny mødedato for næste brugergruppemøde 
Tirsdag den 19/1-2021 
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10. EVT 
11. SportsKollektivet: kommer nok ikke til at bruge deres tid om torsdagen i hal 2. 

 

 

Referent 

Anette Larsen 
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