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Dato: 7. september 2021 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 16. juni 2021 og fremmøde. 
2. Referatet godkendt. Til stede: Anette Larsen, FIU; Benny Syhler, FIU; Jens 

Eistrup, Idræt i dagtimerne; Henrik Bynck, Drive; Peter Carlsson, Kyodo; Jesper 
Petersen, VLI; Lars, Sportskollektivet; Torsten Kindt, Frb. Bordtennisklub; Nicolai 
Sichlau, formand IU; Jeppe Johansen, Drive.  

 
 
 

3. Nyt fra Formanden. Intet nyt  
 

4. Orientering om bordtenniskælderen. Anette Larsen (AL) informerede: Der var 
skybrud i kælderen i juni måned. SSG og forsikringen blev sat på sagen. 
Forsikringen valgte SSG, og Recover blev sat på sagen. Rapport derfra viste 0 
bakterier i selve gulvet, som blev skåret op i svejsningerne og rullet sammen til 
senere brug. Linoleumen i kælderen blev fjernet. Maling blev fjernet fra gulvhøjde 
og 30 cm op. Ny besked fra Recover: Det er ikke nok. Alt skal desinficeres. 
Derefter findes der alligevel bakterier på gulvet. Alt skal dermed retableres. 
Kælderen bør kunne bruges (med betongulv) fra 14/9; dette gælder kun 
eftermiddagsholdene. Der arbejdes stadig om formiddagen. Man håber, at 
ingeniørerne finder på en god løsning! 

 

5. Ønsker til Mariendalshallen, budget 2022. Peter (karate) ønsker nyt skab i 
spejlsalen. AL og Benny Syhler (BS) ser, om der kan findes midler lokalt. Der 
ønskes afdækning af stolperne i hallerne i ca. 2 meters højde.  

 
 

6. Generel orientering fra Mariendalshallen v/ Halinspektør Anette Larsen og 
Centerleder Benny Syhler. AL spurgte ind til sommertræningen uden 
bemanding. Bordtennis var positive. Alle var enige om, at det var en god ide, at 
hallen var åben også i ferierne og ønskede, at det fortsatte. 
 

7. Nyt fra Brugerne. Drive: Dt vælter ind med medlemmer. Alle hold er snart 
lukkede og ventelisterne stiger. Der mangler banetimer! Bordtennis: Flere 
ungdomsmedlemmer (nu 280). Der har været en svær opstart grundet 
vandskaden i kælderen, hvilket har kostet 10-12 medlemmer. Man har været i 
”audiens” hos Økonomiudvalget, hvilket har gjort mange klogere.. 

 

Referat af brugergruppemøde i Mariendalshallen 
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8. Nyt fra bestyrelsesrep. v/ Nicolai Sichlau. Der arbejdes på renovation af 
Nandrupsvej. Der bliver lavet 2 møder med kommunalpolitikerne inden valget i 
november. 
 

9. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde. 30/11 kl. 17 (Dette er samtidig 
årets julefrokost, hvorfor der ønskes tilmelding til AL i god tid). 

 

10. Eventuelt. Intet. 
 

 

Med tak for god ro og orden 

Henrik Bynck, referent. 
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