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Dato: 15. september 2020 

Tilstede:  

Jeppe Johansen (DBK)  

Jette Krarup (FHBK) 

Torsten Skindt (FBTK) 

Jesper Petersen (VLI) 

Peter Carlsson (Kita Matsu Ryu)  

Nicolai Sichlau (FIU) 

Benny Syhler(FIU) 

Anette Larsen (FIU) 

 
Afbud: 

Henrik Clausen (Sportskollektivet) 

Julian Leander (Frb. Karateskole Shinkyokushin)  

Bo Svendstrup (IID)  

Jesper Malm (Frb. Floorball Club) 

Henrik Brynck(DBK) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

2. Konstituering af ny formand til Brugergruppen 
Henrik Bynck blev enstemmigt valgt som formand. 

3. Meddelelser fra: 

• Halinspektøren/Centerlederen 

Arbejdet med adgangskontrollen(ADK) er ved at være færdigt) 

Brugergruppemøde i Mariendalshallen kl. 17.00 
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Der har været vandskade i kælderen pga. skybrud. Det vil tage noget tid inden den er 
klar til brug igen. 

Coronaens aftryk på FIU´s regnskab for 2020 er meget synlig i år, primært pga. 
manglende leje indtægter. 

• FIU’s repræsentant 

Repræsentantskabsmødet gik godt. Ved budgetforhandlingerne for 2021 har politikerne 
vedtaget, at der kommer et nyt idrætsanlæg på Rolighedsvej og en nødvendig renovering 
af Hermeshallen. 

4. Forslag og initiativer fra brugergruppen og foreningerne 
Ingen forslag 

5. Ønsker til budget 2021 
Der kom ingen ønsker frem.  

6. Restriktioner for aktiviteter i forbindelse med Covid 19 og hvilken betydning har det for 
foreningerne i dagligdagen. 
Forsamlingsforbuddet er nu 50. Kiosken skal lukke for betjening kl. 22.00.  

7. Nyt fra klubberne: 
Jeppe: I Drive går det forrygende, der kommer rigtig mange nye medlemmer. Foreningen er 
fortrøstningsfuld efter nedlukningen i foråret. 

Jesper: VLI mangler piger, ellers er der et pænt fremmøde 

Peter: Kita Matsu Ryu er hårdt ramt – har mistet medlemmer – ingen nye medlemmer. Prøver at 
træne med faste makker. 

Torsten: FBTK er nu 10 år, den 9. største klub i Danmark. Der er børn på venteliste. 
Bordtennisklubben har et godt miljø med dygtige trænere. Rent sportslig går det godt. !. hold i 
Danmarks serie. 

Jette: I FHBK har det nogenlunde samme antal som de hele tiden har haft. 

8. Løst og fast rundt om bordet: 
Intet 

9. Næste møde. 
Tirsdag den 3. november 

 

Referent Anette Larsen 
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