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21. juni 2021 

 

Dato: 21. juni 2021 

Tilstede: Mansoor, Poul Henrik Glasius, Per Mundberg Sørensen, Anders Bunckenburg, Rikko 
Djurhus og Theis Unold. 

Afbud: Lars Sørensen, Kend Jørgensen, Jørgen Andersen, Mio Kehlet Johansen, Niels Dreisler. 

Ikke svaret: Kathrine Dahl, Kim Sandholt, Anne Hansson, ODK.  

 

Dagsorden:  

1)      Præsentationsrunde af hensyn til nye medlemmer i gruppen, herunder den nye Halinspektør Theis. 

2)      Beretning 2020 

3)      præsentation af anlægget efter ombygning og nedlukning 

4)      Valg af ny formand for brugergruppen 

5)      Kommende opgaver og initiativer på Frederiksberg Idrætspark / Damsøbadet   

6)      Fordeling af styrketræningens lokalet samt fordeling af maskiner/redskaber 

7)   Fordeling af lokaler og skure. 

8)      Fremtidig arbejdsform for brugergruppen. 

9)      Status på Atletikudvalget forslag om at bygge på Kastegården 

10)     Sidste nyt fra stedets tilknyttede klubber 

11)   Evt.  

 

 

 

Referat – Brugergruppemøde Frb. IP / Damsøbadet 
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1. Formanden byder velkommen til de fremmødte. Theis giver efterfølgende en kort præsentation af 
sig selv 
 

2. Theis giver sin beretning omhandlende 2020. Theis vil sammen med referatet fra mødet samtidig 
udsende beretningen i skriftlig form.   
 

3. Theis giver en mundtlig præsentation af, af det udførte arbejde i Damsøbadet. Der har lige været 1 
års gennemgang og der er forsat mindre udfordringer som skal løses i samarbejde med kommunen. 
Den største udfordring er opvarmningen på idrætsgangen. I vinters er der målt helt ned til 11 
grader, hvilket langt fra er acceptabelt. Udover den manglende komfort dette medfører, kan det 
også skabe andre udfordringer med bl.a. skimmel, som skal undgås.   
 

4. Det besluttet at udskyde dette til næste møde grundet det relativt lille fremmøde.  
 

5. Theis fortæller om et projekt, hvor man i samarbejde med kommunen vil forsøge at nedbringe 
mængden af engangsservice, særligt det af plast. I den forbindelse er fodboldklubberne blevet 
inviteret til et møde, hvor Theis og kommunen vil komme med forslag til en løsning med genbrugs 
krus til servering af øl i forbindelse med fodboldkampe med tilskuer.   Herudover vil der hen over 
sommerferien foregå renovering af flise og asfaltbelægning på stadion, ligesom taget på TFH får nyt 
tagpap.  
 

6. Der har vist sig et behov for at gennemgå fordelingen af styrketræningsrummet, da den sidste 
tildeling tilbage fra 2017 ikke længere stemmer overnes med virkelighedens behov. Der er heldigvis 
indgået aftaler foreningerne i mellem om lån og bytte af tider. Theis har gjort en indsats for at 
klarlægge disse aftaler og herefter lagt dem i skema. Det aftales, at Theis sender dette skema ud til 
brugergruppen, hvorefter brugergruppen enten kan bekræfte at det stemmer overens med 
virkelighedens behov og formelt vedtage denne fordeling. Alternativt må indgås en dialog 
foreningerne i mellem om ønsker og behov, hvorefter brugergruppen må træffe beslutning om den 
endelig fordeling.   
 

7. Der er kommet et indendørsrum, et rum i skuret i kastegråden samt skuret ved hovedporten til 
idrætsparken til rådighed. Det var tanken at disse skulle være fordelt af brugergruppen til de 
foreninger som ønskede mere opbevaring plads. Det besluttes dog grundet det mindre fremmøde, 
at Theis skriver en besked ud om dette med beskrivelse af lokalerne til brugergruppen på mail, 
hvorefter alle får mulighed for at byde ind.  
 

8. Igen grundet det mindre fremmøde, aftales det at formanden og Theis mødes og udarbejder en 
skrivelse og efterfølgende udsendes til brugergruppen.  
 

9. Mansoor giver en kort opdatering. Mansoor vil undersøge om der findes opdateret materiale som 
kan sendes ud til brugergruppen.  
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10. Der er desværre ikke mange foreninger repræsenteret på dages møde. Fælles for de fremmødte er, 
at de nu fokusere på at få genoptaget deres aktiverer efter de mange nedlukninger.  
 

11. Anders orientere om ibrugtagelsen af de nye motionslokaler i kælderen på TFS. Samtidig orienterer 
Anders om udfordringer med springgraven i TFH. Ligeledes arbejdes der forsat på at få tætnet de 
ovenlysvinduer som står og drypper ned på gulvet. Til sidst fortæller Anders at han har valgt at gå 
på efterløn og derfor udtræder af brugergruppen, hvor Anders har været medlem af siden 2003.    
 
En stor tak til Anders for hans mange år og arbejde i brugergruppen. Han vil blive savnet.  
 
Næste møde aftales afholdt tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 17-19 i Fælleshuset.  
 
Tak for et godt møde.   
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