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Dato: 9.  Marts 2020 i mødelokale 1: 

Godkendelse af referat fra d. 5. december 

Nyt fra Restaurant 

Meddelelser fra: 

Formand v/ JBU 

Halinspektør/ JSH 

Stående udvalg / MA 

Nyt fra klubberne 

Næste møde 

Evt. 

 

Deltagere: Formand Jørgen Bunder (JBU) Jan Schlüter / Halinspektør (JSH), Carsten Pedersen / BK 
Ydun (CP), Jan Busk / FA 2000 (JB), Peter Vistisen (PV) / CBS, Steffen Christensen (SC) / FIF, Karsten 
Jepsen / FKIF (KJ), Charlotte Schmidt Bonde / VLI og Jesper Sørensen (JS) Frederiksberghallens 
Restaurant. 

 

Afbud: Jan Krogshede / FB for anden gang i træk /   og Michael Andersen / FIU Bestyrelsen 

Brudstykker og indtryk fra aftenens møde i henhold til dagsorden bliver her beskrevet efter bedste 
evne fra referent JB. 

1) Referat fra d. 5. december blev godkendt. 
 

2) Der var intet nyt om en ny stor markise til den udendørs terrasse siden sidst.  God 
beslutning om at droppe betalingsmidlet Mobile Pay i Restauranten på grund af store 
gebyrer ved hver transaktion. Ellers vrimlede det ikke med nye ideer og tiltag fra Jesper ved 
dette møde.  
 

Referat – brugergruppemøde Frederiksberghallerne 
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3) JBU mødte først ind og var klar til at tage imod dagens deltagere i mødelokalet. Formanden 
udtrykte stor glæde på vegne af Frederiksberg – klubbernes tildelte titler og her gik en stor 
hyldest til Frederiksberg Boldklub med titlerne som årets fodboldklub i København og 
dernæst årets fodboldklub i Danmark. De er dygtige i FB til at gøre Danmark opmærksom 
på det store frivillige arbejde der lægges i foreningen og det trods de store udfordringer, 
som klubben har foran sig i de næste 2 års tid. Også en fantastisk hyldest til 
Frederiksberghallens ”neandertaler” Sven Hjort fra FIF, som efter ufattelige mange års tro 
tjeneste endelig blev begavet med en stor check, som er svær at indløse, men har stor 
værdi for modtageren. Sidste titel på Frederiksberg i denne omgang gik til FA 2000 `s 
ungdomsrepræsentant Liv Gish, der blev kåret som årets ungdomsleder ved DBU 
Københavns repræsentantskabsmøde i februar. På dette tidspunkt i mødet havde 
referenten næsten ikke sagt noget og på sædvanlig charmerende facon afbrød han og 
kommenterede de flotte titler med manglen af skriftlig opbakning fra den lokale presse. 
Tilbud og boligavisen Frederiksberg Bladet kunne måske skimte til klubbernes hjemmeside 
i ny go næ for at få de sidste sportsnyheder. 

JSH fik så overdraget taletiden, som blev udfyldt med at det regner i Hal 2, desværre, 
optællinger vedrørende indendørs tid har vist at der er adskillige ubrugte timer som straks 
er blevet genbrugt af FIU`s 2 idrætskonsulenter blandt de mange foreninger. 
Håndboldklubberne er blevet dygtigere til at respektere hallens andre ”gængere” og skruet 
ned for musikken i gangene, Rygeforbud ser ud til at have en effekt på nogle parametre og 
udfordringer på andre eksemplificeret i at der ryges efter forholdene rundt omkring på 
anlæggene, mens der stadig dampes uden for hallerne og masser af skodrester ligger 
desværre i rendestenen. Men alting tager tid og rygeforbuddet går i den rigtige retning. 

Årsberetning fra JSH skulle have været klar til mødet, men er hastigt undervejs og vil blive 
sendt / mailet i meget nær fremtid. Og så roses klubberne for at have gjort en større 
indsats for at gøre de mange medlemmer opmærksom på reglementet i hallerne. Sidst 
men ikke mindst, så er vi alle opmærksomme på den verserende virus, som skal 
respekteres og som har skræmt det meste af vores verden. Indkøb af sprit i palle- vis er 
klaret og skulle der komme nye påbud, så vil information tilflyde klubberne asap. 

Intet nyt fra stående udvalg. 

4) FKIF / KJ havde intet nyt ud over at musikken fra håndboldklubberne nu var kommet ned 
på et behageligt leje. SC / FIF kunne berette om ingen tilskuere til kampene i de 2 højst 
rangerede turnering og masser af succes til klubbens dygtige ungdomshold. Mulighed for 
at stort set alle holdene ville kvalificere sig til DM – Slutspillet. WAUW. PV / CBS havde intet 
nyt fra skolefronten og CSB / VLI fulgte op med næsten samme melding. Klubbens damer 
bliver dog stadig gravide og det har indflydelse på resultaterne. Søger stadig nye trænere. 
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  CP / Ydun fortalte om udfordringer ved ungdomsturneringer i ind – og udland, hvor 
mange afbud fra mange lande formentlig vil føre til aflysninger. Næste store stævne i Prag 
/ april måned kan blive aflyst. JB / FA 2000 indviede deltagerne i klubbens 2. divisionshold 
og de hidtidige resultater, som bibeholder klubbens håb om at forblive i divisionen. Er 
opmærksom på at der ikke må lukkes flere end 999 tilskuere ind i Frederiksberg Idrætspark 
og det tager foreningen meget alvorligt. Det sker næppe.  Klubben afholder intern 
fødselsdag lørdag d. 16. maj og spiller rigtig mange hjemmekampe på Jens Jessens Vej 20 
denne lørdag med afslutning på Stadion hvor divisionsholdet spiller kamp kl. ca. 16.30. Alle 
er velkommen denne dag. Sidst men ikke mindre interessant, så afholder foreningen 
opstartsmøde på motions – ideen FA 2000 Cykling tirsdag d. 17. marts kl 17.30 – 18.30 i 
mødelokale 4 og foreningens klublokale. Alle er velkommen. 

5) Næste møde er berammet til mandag d. 15. juni kl. 17.00 i mødelokale 4. 
6) CP / Ydun havde spørgsmål til cykelparkering omkring den begrænsede parkeringsplads 

ved kunstgræsbane 1. JSH er opmærksom på problematikken. Og så gik den sædvanlige 
sludder / sladder / mellemsnak på vej ned mod restauranten, hvor 7 deltager indtog 
forloren hare med kartofler og gemüse. 
 

Referent Jan Busk / FA 2000 
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