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Dato: 16. juni 2021. 

Til stede: 

Henrik Bynck, Formand – Drive Badminton Klub 

Nicolai Sichlau, FIU – Bestyrelsesrepræsentant 

Jeppe Johansen, DBK 

Jette Krarup, FHBK 

Jesper Petersen, VLI 

Torsten Klindt, Frb. Bordtennis Klub 

Benny Syhler, FIU – Centerleder 

Anette Larsen, FIU - Halinspektør 

 

1. Godkendelse af referat fra den 3. november 2020 

Godkendt efter et spørgsmål om bruserne i omklædningsrummene. 

2. Kort præsentation af nye i brugergruppen 

Ingen nye 

 

 

3. Nyt fra formanden. Intet nyt 

4. Forventninger og krav til træning og ophold i Mariendalshallen efter genåbning. 

Der er ikke længere krav til mundbind. Foreningerne skal stadig foretage 
stikprøver mht. Coronapas. Hallens personale checker Wannasport-kunder. 

Brugergruppemøde i Mariendalshallen kl.17. 
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5. Generel orientering fra Mariendalshallen ved halinspektør Anette Larsen og 
centerleder Benny Syhler. 

Benny Syhler (BS): Cadeau til klubberne for deres måde at agere på. Der har kun 
været lidt småkonflikter. 

Anette Larsen (AL): Brikker til brug under sommeråbningen skal hentes i caféen, 
hvor der også udleveres retningslinjer for brugen. Brikken er personlig og må og 
kan ikke overdrages. Coronapas skal stadig checkes af klubberne (der kan komme 
kontrol). Alarmen slås automatisk til senest 1 time efter træning.  

BS: Uge 28-31 er caféen lukket. Der skal moppes efter træning, hvis der ikke er 
personale. Affaldsposerne skal i skralderummet. 

 

6. Nyt fra brugerne: 

Drive: Uændret medlemstal. Klubben giver 50% på kontingentet i efteråret. 

 VLI: Spiller kamp 18/6 mod CBS. 

Bordtennis: Vi har holdt 10-års jubilæum i hal B, hvor man afholdt en turnering. Der 
holdes klubmesterskaber i Remisen. Vi er kommet fint gennem Corona, har kun mistet 
10 medlemmer hos ungdom. Ønsker hal B fast. Niels Rudolphsen er valgt som 
formand, Torsten Klindt næstformand. 

FHBK: Starter op efter sommerferien. 

7. Nyt fra bestyrelsesrep. ved Nicolai Sichlau. 
Der er repræsentantskabsmøde i FIU d. 26/8. Det er en god idé at lave ventelister i 
stedet for at afvise nye spillere, da ventelisterne viser det behov, der er i klubberne.  

8. Næste møde. 

Tirsdag d. 7. september kl. 17.00 

9. Eventuelt. Snakken gik lystigt under spisningen, og mødet afsluttedes i god ro og 
orden. 
 
Referat Henrik Bynck
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