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Brugergruppemøde mandag d 14. juni 2021: 

Deltagere: Jørgen Bunder (Formand), Jan Schlütter (Halinspektør), Karsten Jepsen (FKIF), Simon 

Rasmussen (BK Ydun), Jan Busk (FA 2000), Jesper Sørensen (Restaurant / Cafe), Sven Hjort (FIF) 

Afbud: Michael Andersen (FIU Bestyrelse), Jan Krogshede (FB) og Ida Kjær Heegaard (VLI), tog fejl 

af datoer.       

 

1) Godkendelse af referat fra mødet i juni 2020. 

2) Jan S. kunne berette om meget besvær om Corona – situationen. Regler skal ikke alene 

forstås, men også tolkes og udføres efter bedste evne.  

3) Restaurant er stadig ansvarlig for Coronapas og forventer at det er mere normalt efter 

sommerferien. Ligeså med åbningstider og de mange tilbud til brugerne. Husk at jeres 

foreninger gerne må tage kontakt til Jesper og booke lokaler i god tid, skulle i have brug for 

dette til jeres afslutninger med mere. 

4) Ingen meddelelser fra formanden. Havde dog ondt i ryggen efter forsøg på sportslig 

udfoldelse i dagene op til mødet.       

5) 3 indlæg fra halinspektøren i dagsorden blev debatteret. Dialog om LED lys i hal 2 og 3 

samt maling / opsætning af plader i grønt / hal 3. Koldtvandshaner kan etableres indendørs 

efter klubbers ønsker og en livlig debat omkring mobile kondi – cykler undersøges af Jan S. 

Foreningerne bedes have ønsker med til næste møde og / eller indgå dialog med Jan S. om 

samme. 

6) Punkt udgik 

7) BK Ydun / Simon kom med konstruktive forslag til nye områder for styrkerum, da behovet for 

styrketræning vokser stort i håndbold og fodboldklubberne. FIF / Sven: Herrehold retur med 

oprykning til 1. division. Jubii og tillykke. FKIF / Karsten meddeler at FKIF bibeholder træning 

resten af året og håber på at få diverse opgaver løst i hal 3. FA 2000 / Jan B. ønskede 

større og bedre skilteoplysning ved indgang til vores anlæg. Ligeledes bør der ses på bedre 

forhold til cykelparkering. De 3 bedst placerede åbne hold formåede alle at rykke op i 

denne sæson. 1. senior forblev i 2. division, men er nu blandt landets 36 bedste 

mandskaber, 2. senior rykkede op i Københavnsserien, hvor der kan blive naboopgør mod 

FB og 3. senior rykkede op i serie 1, hvor der ligeledes kan blive naboopgør mod KB. 

8) Næste møde blev aftalt til mandag d. 30. august kl. 17.00 

Referent Jan Busk 
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