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Dato: 03. november 2020 

 
Til stede: 

Henrik Bynck, Formand – Drive Badminton Klub 

Nicolai Sichlau, FIU – Bestyrelsesrepræsentant 

Lars Vincent Petersen, SportsKollektivet 

Jeppe Johansen, DBK 

Jette Krarup, FHBK 

Julian Leander, Frb. Karateskole Shinkyokusin 

Do Svenstrup, IID 

Peter Carlsson, Kita Matsu Ryu 

Jesper Petersen, VLI 

Jan Kristoffersen, Frb. Bordtennis Klub 

Benny Syhler, FIU – Centerleder 

Anette Larsen, FIU - Halinspektør 

 
Fraværende: 

Jesper Malm, Floorball 

 

1. Godkendelse af referat fra den 15. september 
Godkendt 

2. Præsentation af Brugergruppen 
Der blev budt velkommen til vores nye formand for Brugergruppen, Henrik Bynck fra Drive. Og 
repræsentation af de øvrige medlemmer ag Brugergruppen. 

 

 

Brugergruppemøde i Mariendalshallen kl. 17.00 
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3. Meddelelser fra: 

• Halinspektøren/Centerlederen: 

Punkt 3 og 6 blev slået sammen, da restriktioner for Covid – 19 fylder rigtig meget i 
hverdagen. Det går rimeligt med at overholde restriktionerne i Mariendalshallen. Nogle 
brugere/foreninger skal lige gøres opmærksomme på restriktionerne, men ellers er der 
ingen generelle problemer med at overholde restriktionerne. 

Vi gør alt, hvad der er i vores magt for at løse det manglende vand i bruserne. 

• FIU’s repræsentant: 

Intet 

4. Forslag og initiativer fra brugergruppen og foreningerne 
Vær opmærksomme på, at ristene skal renses i damernes omklædningsrum 

Bordtennis er kommet med forslag om en tavle i kælderen. Benny indkøber en whiteboardtavle 
som bliver sat op i kælderen. 

Forslag til beskyttelse af stolper til Floorball. Det vil Benny og Anette undersøge og få iværksat. 

Nicolai og Anette vil indkalde brugere af spejlsalen til møde i det nye år om evt. måtter på 
gulvet. 

Tællersystemet virker – tællere skal bruges, når det er nødvendigt. 

5. Ønsker til budget 2021 
Drive vil stadig have elektronisk tælleapparater i hal B, selvom det ikke er standard udstyr i 
hallerne. 

6. Restriktioner for aktiviteter i forbindelse med Covid 19 og hvilken betydning har det for 
foreningerne i dagligdagen. 
Se punkt 3 

7. Nyt fra klubberne: 
Drive: Det går forrygende. Over 400 medlemmer. Sportsligt ligger klubben godt. Corona 
generer lidt med de begrænsninger, der er. 

Kita Matsu Ryu. Overholder forsamlingsforbuddet på 10 – mange bliver væk pga. Corona. 

VLI: Intet nyt. Afstemning om, hvem der kommer til træning for at være 10 

Bordtennis: Den 24/2021 har bordtennis 10 års jubilæum. Vil booke denne dag som et 
særarrangement. Klubben har rundet 70 børn. Deres 1. serie ligger nr. 1 i øst, skal spille i 
weekender, hvis de rykker op. Dame divisionshold fået en hjemmekamp, men må ikke spille 
den i kælderen. Må ikke spille kampe, hvis de ikke kan overholde forsamlingsforbuddet. 

FHBK: Ikke så meget nyt 
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IID: Ikke så meget nyt, alle medlemmer er pensionister. God beskrivelse/Orientering som er 
sendt ud. 

SportsKollektivet slås med Corona, har mistet en del medlemmer. 

8. Løst og fast rundt om bordet 
Anette undersøger om der må komme tilskuere til graduering på efterspørgelse fra Peter og 
Julian 

9. Næste møde 
Tirsdag den 26. januar kl. 17.00 

 

Referent  

Anette Larsen 
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