
 
 

 
 

www.fiu-frederiksberg.dk // facebook.com/2000fiu 

Frederiksberg Idræt 
Jens Jessen Vej 16 
2000 Frederiksberg 

Tlf. 3877 6000 
fiu@fiu-frederiksberg.dk 

 

 

Dato: 1. juni 2021 kl. 17.30 

 

Tilstede:   

 Torben Hemager, FAF  
 Kenneth Bo Jørgensen, Mujin-kai karate, Formand for brugergruppen 
 Kirsten Christensen, Frederiksberg Volley 
 Stefan Rasmussen, Centerleder 
 Anette Larsen, Halinspektør 

              

 Afbud:  

 Michael Christiansen, FIU 
 Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug 
 Henrik Tangø-Brandt, Frederiksberg Bueskydning 
 Simon Holm, VLI 
 Danny David, Frederiksberg Sportsskytter 
 Lars Burzynski, Krudtuglen 
 Carsten Møller, Ki Aikido Dojo København    

                

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 1. september 2020 
Godkendt 
 

2. Kort præsentation af repræsentanter/ foreninger (hvis der er nye repræsentanter fra 
foreningerne) 
 
Kortpræsentation af fremmødte, da Kirsten Christensen indgår som nyt medlem af 
Brugergruppen 
 

3. Nyt fra formanden 
Status på, hvordan er situationen i øjeblikket i forhold til Corona og genåbningen af 
aktiviteter igen. 
 
Stor tak til FIU som har hjulpet blandt andet med at finde udendørstider under lukningen af 
indendørs faciliteterne. 
 

Referat af Brugergruppemøde i Kedelhallen   
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Nogle af foreningerne har mistet nogle medlemmer, andre har ingen nye medlemmer fået 
under Coronaen. Der er stadig nogle, der har ventelister. 
 

4. Forventninger og krav til træning og ophold i Kedelhallen efter genåbning. 
Skal huske, at der stadig er Corona restriktioner der skal følges. 
Kedelhallen kan mærke, at der er meget lidt socialt samvær i foreningerne på grund af de 
restriktioner myndighederne har udstukket. Kedelhallen håber på meget mere socialt 
samvær efter ferien som de i det omfang, der er muligt være med til at understøtte. 
 

5. Generel orientering om Kedelhallen v/ halinspektør Anette Larsen og Centerleder 
Stefan Rasmussen 
Kedelhallen er glade for at åbne igen og der bliver flere aktiviteter i huset. Der er stadig en 
del brugere som venter med at komme til efter sommerferien. 
 
De foreninger, der ønsker at bruge Kedelhallen i sommerferien bliver, der lagt en plan for, 
så man i bookingsportalen kan se, hvem der benytter hallen. 

 

6. Nyt fra brugerne 
Herunder om foreningernes situation under og efter Kedelhallen har været lukket ned 

Gennemgik noget af punktet under punkt 3. Frederiksberg Volley kæmper aktivt med nye 
tiltag og fastholde deres medlemmer. Kenneth fra Karateklubben Mujiin-Kai har tilsluttet sig 
Motivu kampagnen. 

 
7. Nyt fra bestyrelsesmedlem v/ Michael Christiansen 

Intet 
 

8. Ny mødedato for næste brugergruppemøde 
Tirsdag den 21. september 2021 
 
 

9. Eventuelt 
Intet 
 
Referenter: Kenneth Bo Jørgen og Anette Larsen 
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