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21. Maj 2021 

 

Tid og sted Fredag d. 21. maj 2021 kl. 17.30 i Klubhuset Nandrupsvej.  
Deltagere Grith Søndergaard, Jesper Westermann, Frank Meldgaard, Rikko 

Djurhus, Jens Iuel-Stissing  Søren Burchall & Theis From Due 
Unold. 

Afbud:  Søren Bjerre Fremming & Nicolai Sichlau.  
 

 

1. Velkomst 
Grith byder velkommen og velkomsten går bordet rundt med præsentation. 
 

2. Status på projektet om fremtiden Nandrupsvej 
Søren starter med at beskrive, hvorfor der overhoved er et udviklingsprojektet på Nandrupsvej 
Idrætsanlæg. Det er et ældre anlæg, men stedet er samtidig også et sted, hvor FIU ser en stor 
procentale. Samtidig kan anlægget tænkes ind i skybrudssikringen af Frederiksberg. I samarbejde med 
anlægsfonden er arbejdet gået i gang, hvor både foreningerne, naboerne og 
uddannelsesinstitutionerne vil blive involveret. Det fremlagte materiale vil blive sendt med ud til 
brugergruppen efter mødet.  
Frank spørger om der bliver mere kunstgræs? Som det ser ud i oplægget lige nu, vil arealet af 
kunstgræs være 1:1. Det så Frb. Rugby Klub gerne være anderledes. De ønsker mere kunstgræs frem 
for alt andet. Søren forklarer at dette kun er et foreløbig oplæg.  
Frank spørger indtil, hvordan FIU tænker omkring bemanding på et nyt anlæg for at undgå uønsket 
adfærd. Søren fortæller at vi under Covid-19 har indgået et godt samarbejde med kommunes 
serviceassistenter om opsyn. Noget vi indtil videre fortsætter med.  
 

3. Forår, Theis beretning & valg af formand. 
Theis giver sin beretning for 2020. Den vil blive medsendt sammen med referatet.  
Grith bliver enstemmigt genvalgt som formand for brugergruppen på Nandrupsvej. Tillykke med 
valget. 
 

4. Nyt fra foreningerne 
Fa2000 har skiftet ud i bestyrelsen og der er kommet ny klubchef. Det er en klub i stor fremgang, hvor 
det bl.a. går rigtig godt for deres herre 1. hold.  
Rugby er kommet rigtig godt i gang med sæsonen. De har heldigvis ikke set en nedgang i medlemmer 
henover Covid- 19. De oplever faktisk mangel på plads til deres mange medlemmer.  
Der bliver spurgt indtil, hvordan kan vi tilgodese se forældrenes behov for siddepladser uden det bliver 
faste siddepladser? Skulle nogle komme på en god løsning må denne meget gerne deles med 
brugergruppen. 
Floorball er glade for at være på Nandrupsvej og kunne måske godt se dig selv som faste brugere 
fremadrettet. Floorball har fået tildelt tid på Nandrupsvej i forbindelse med Covid- 19 fordelingen af 
indendørsidrætten 
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5. Brug af anlægget. Bruges det optimalt? 
Der er blevet placeret flere fodboldmål som bl.a. har hjulpet FA2000 til deres træning. 
Der tales om en forårskampagne målrettet god opførsel samt respekt fra den uorganiserede idræt på 
anlægget vedrørende foreningernes tildelte træningstider. 
Det her ikke udgjort nogle udfordringer, at de øvrige faciliteter har været brugt som fx af Floorball. 
Måske lige frem tværtimod. Når der er organiseret idræt på facelifterne, er der mindre besvær med 
den uorganiseret idræt.  
 

6. Bestyrelsen ”beretning ” 
Da Nicolai ikke har kunne deltage på mødet i dag, springer vi dette punkt over.  
 

7. Fastlæggelse af næste dato for møde 
Næstemøde bliver d. 14/10-21  
 

8. Eventuelt 
Intet til dette punkt.  
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