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12. Agust 2021 

 

Dato: 12. agust 2021 

Tilstede: Else Kønig – SBF, Astrid Sten Andersen – FRB Dans, Jens Wandler & Jens Vissing – København 
Karateklub, Jytte Malthesen – Yoga instituttet, Winnie Gribskjold & Karina Ildor Jacobsgaard – 
BevægDig60+, Jens Højberg – SAGA, Nicolai Sichlau – FIU´s bestyrelse, Theis From Due Unold – Halinspektør  

Afbud. Kirsten Hauge – Ældresagen  

 

Dagsorden:  

1)      Velkomst ved Halinspektør Theis  

2)      Præsentationsrunde 

3)      Valg af formand for brugergruppen 

4)      Drøftelse og vedtagelse om husorden   

5)      Klarlægning og fordeling af fælles opbevaring plads  

6)      Fremtidig arbejdsform for brugergruppen. 

7)      Næste møde   

8)    Eventuelt. 

 

 

1. Theis byder velkommen til de fremmødte og takker København Karate for lån af lokaler, samt 
muligheden for at forstyrre deres træning en smule ved gennemgang af depoter. Det aftales et 
gennemgangen af depoterne vil ske når det passer med et holdskift i træningen. Theis giver 
efterfølgende en kort præsentation af sig selv 
 

2. Medlemmerne fortæller hvem de er og hvilken forening de kommer fra. Astrid er stand in for Lucie 
som fremadrettet vil repræsentere FRB Dans i brugergruppen. Karina tiltager sammen med Winnie, 
men fremadrettet vil det være Winnie som repræsentere BevægDig60+ i brugergruppen.Jens 
Højberg er stand in for Jon som fremadrettet vil repræsentere SAGA. Jens W. fortæller yderligere 
om baggrunden for lokalerne nu er under FIU, hvor de tidligere selv har bedrevet lokalerne.  

Referat – Brugergruppemøde BBA 
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3. Jens Vissing bliver enstemmigt valgt til formand for brugergruppen. Tillykke med valget. Theis 
tilsikre at Jens får tilsendt relevante oplysninger i forbindelse med formandsposten.  
 
 

4. Der drøftes frem og tilbage om husorden for brug af lokalerne. Fælles for flere af drøftelserne er, at 
alle opfordrer til en pragmatisk tilgang til brugen, hvor almen god opførsel, høflighed, forståelse og 
respekt for hinanden er gensidig brugerne imellem. Theis har noteret den aftale husorden og vil 
udsende denne sammen med referatet for mødet.  
 

5. Køkkenet nedtages og erstattes af metalhyller. Foreningerne står selv for eventuelle 
opbevaringskasser til hylderne. Rummet med bordtennisbordene vil fungere opbevaring for 
bordtennis. Efter en rundtur i depoterne er alle tilfredse med den opbevaring plads de har eller vil 
få.  
 

6. I starten og indtil andet besluttes vil der afholdes møde en gang i kvartalet. Næste møde vil finde 
sted i november 2021. Nøjagtige dato besluttes senere. Brugergruppemøderne skal undgås at ligge 
mandage og torsdage fremadrettet af hensyn til København Karates træning. Møderne vil forsøges 
at ligge på onsdage kl. 17:00. Det aftales, at Theis laver et udkast til en fast dagsorden. Det er 
ligeledes brugergruppens ambition at være fremadskuende og tænke udvikling, sameksistens og 
fællesskab. Driftsmæssige spørgsmål eller udfordringer tales løbende i dagligdagen i tæt 
samarbejde med FIU og Theis.  
 

7. Næste møde vil afholdes i november. Konkret dato tilgår  
 

8. Theis tilsikre at termostaterne låses på omkring 22 grader. Theis opsætter en glemmekasse i 
opholdsrummet. Theis undersøger muligheden for at få opsat en hjertestarter i lokalerne. Theis 
undersøger om muligheden for at få opsat et skilt med de tilknyttede foreninger. Theis undersøger 
muligheden for solafskærmning på nordsiden. Det skal klarlægges om der er opbevaring plads til 
bander til bordtennis. Else videresender link til mulige bander til Theis. Ligeledes sender Else link til 
boldoptager.  

 

              Tak for et godt møde.   
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