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Dato: 15.  Juni 2020 i mødelokale 1: 

Godkendelse af referat fra d. 9. Marts 

Nyt fra Restaurant 

Corona Situationen 

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), Simon Rasmussen / BK 
Ydun (CP), Jan Busk / FA 2000 (JB), Peter Vistisen (PV) / CBS, Jan Krogshede (JK) / FB, Karsten 
Jepsen / FKIF (KJ), Charlotte Schmidt Bonde ( CSB) / VLI, Michael Andersen / FIU Bestyrelse og 
Jesper Sørensen (JS) Frederiksberghallens Restaurant. 

 

Afbud: Steffen Kristensen / FIF 

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

1) Referat fra d. 9. marts blev godkendt. 
 

2) JS kunne meddele om masser af aflysninger i foråret og at der formentlig ville pres på 
reservationer i efteråret og især omkring afholdelse af konfirmationer. Restaurant ville 
holde åbent i uge 25 og 26 med kolde og varme drikke samt tilbyde dagens ret og burger 
med fritter til de sultne brugere. Klubberne fik tilsendt skrivelse fra JS som efterfølgende er 

Referat – brugergruppemøde Frederiksberghallerne 
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sendt ud på diverse medier. Forventet opstart efter sommerferien er uge 31/32, afhængig 
af opstart fra foreningerne. 
 

3) JSH fortalte om åbningen af fodbold og gode retningslinjer fra forbund, der til trods for 
mange løbende ændringer er blevet overholdt efter bedste evne. Mangler samme info / 
data fra DHF.  Forvirrende oplysninger er blevet klaret med egne tolkninger og gode 
beslutninger for især indendørsidrætten med egne indgange og exitter i hver hal. Har 
fungeret glimrende. I øvrigt stor ros til foreningerne for samarbejdet i disse force majeure 
tider og for at have forstået alvoren i at starte rigtigt op. Der er opmålt og opsat skrivelser 
op på alle lokaler om maximal godkendelse af personer i hvert lokale. Skilte om at 
restaurant er åben bør sættes op og med indgang fra terrassen. Ellers har regelsæt 
fungeret fint uden de store ændringer og den udsendte skrivelse om genåbning af 
Frederiksberghallerne samt fodboldbanerne har virket efter hensigten. Ros også til Hallens 
medarbejdere. 
 

4) JBU havde ikke de store meddelelser eller som de siger i Spanien – jeg har NADA med til 
mødet i dag. JSH kom så på banen igen og kunne berette, at nyansatte Theis / ansvarlig i 
Damsøbadet går på barsel i ca.3 måneder og at JSH overtager ansvaret i den periode. 
Ansøgning om træning i sommerferien er sendt ud til foreningerne og der er efterfølgende 
sendt svar ud med åbningstider i hverdagene og i weekender. Der er store krav til 
personale om rengøring pr. dag og det skal mixes med at vi alle både viser samfundssind 
samt accepterer afvikling af personalets ferieplaner. Så absolut enige i dette synspunkt. MA 
sluttede punkt 4 af med opfølgning af aktiviteter i sommerferien, som beregnes fra uge 27 
til uge 32 og om at foreningerne havde udfyldt de udsendte skemaer. FIU ser positivt på 
åbninger i sommerferien. Skulle klubkassen være på vej til at blive tømt, så kan der tænkes 
i tilskud til trænere med mere via FIU / kommunen. FIU har naturligvis også haft sine 
økonomiske udfordringer via de sædvanlige indtægter fra leje af hallerne, så det giver 
ligeledes spekulationer, men med håb om indtægter i efteråret.  

5) Begrænset nyt fra foreningerne ud over at vi alle har savnet den normale sportslige 
dagligdag. Peter Vistisen / CBS meddelte sit stop i brugergruppen / Frederiksberghallen og 
at de efterfølgende træner fast i Tre Falke hallen. Charlotte Schmidt Bonde stopper også i 
VLI Håndbold bestyrelse / brugergruppen Frederiksberghallen og CSB arbejder på en 
afløser til et af årets 2 sidste møder. 

6) Næste møde er berammet til mandag d. 21. september kl. 17.00 i mødelokale 4. 
7) Intet under dette punkt og spisning kunne indtages i Restauranten. Chili Con Carne i en 

rimelig stærk udgave med kolde øl til at skylle maden ned med. 
 

Referent Jan Busk / FA 2000 
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