
  

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Referat af Brugergruppemøde i Kedelhallen 

                         tirsdag d. 21. september 2021 kl. 17.30. 
 
Tilstede:   

Torben Hemager, FAF Dans 
Kenneth Bo Jørgensen, Formand for Brugergruppe   
Michael Christiansen, Repræsentant, FIU 
Laura Finne, Frederiksberg Volley 
Stefan Rasmussen, Centerleder 
Anette Larsen, Halinspektør 
Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug  
Henrik Tangø-Brandt, Frederiksberg Bueskytter 
William Sand, Frederiksberg Bueskytter   
Danny David, Frederiksberg Sportskytter 
Lars Burzynski, Krudtuglen  
 

Afbud: 
VLI Volley 
Ki Aikido 
 

                                                                        
DAGSORDEN: 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 1. juni 2021. 
Godkendt.  
 

2. Kort præsentation af repræsentanter/foreninger (hvis der 
er nye repræsentanter fra foreningerne). 
Dejligt med stor tilslutning til mødet. 
 

3. Nyt fra Formanden.  
Der blev efterspurgt, om der i forbindelse med sæsonstart 
var refleksioner fra foreningerne? – Det gælder både som 
forening i Brugergruppen eller som budskab til Michael 
Christiansen, formand for FIU.  
 
Ved repræsentantskabsmødet den 26. august 2021 fik 
Carsten Leth, FAF jubilæumslegatet, der gives for at have 
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gjort en stor forskel for foreningsidrætten på 
Frederiksberg. Carsten ønskes stort tillykke – både som 
tidligere formand for Brugergruppen og som bruger af 
Kedelhallen. 
 

4. Ønsker til budget 2022 
(Ikke idrætsfaciliteter) 

• Bueskytterne ønskede et større rum, som de kan bruge 
som værksted. F.eks. en container. 

• Flere skabe til rekvisitter ved omklædningsrummene. 

• Ønske om, at gøre mødelokalet mere attraktivt.  

• Ønsker nye borde til mødelokalet. Bordene er meget 
tunge at flytte om på. 

• 2 stk. flagstænger, som også kan bruges til ophængning 
af banner eller lignende ved særlige 
arrangementer/stævner. 

• Skabe over bordet i skydekælder. 
 

5. Drøftelse af ønsker til udvalget af varer der tilbydes i 
Cafeteriaet 
Der var en drøftelse af cafeteriaets sortiment. Der var et 
ønske om, at cafeteriaet igen (efter nedlukningen) kunne 
blive aktivt og socialt samlingspunkt for foreningerne og 
der var mulighed for at få lidt at spise og drikkevarer. Der 
var generelt ikke kommentarer til selve sortimentet ud 
over et ønske om flere desserter, 
 

6. Generel orientering fra Kedelhallen v/ Halinspektør Anette 
Larsen 
Tanken bag pantkrus blev præsenteret. Det var et tiltag for 
at reducere engangsservice i Kedelhallen. Ideen var god, 
men umiddelbart var det vanskeligt at gennemskue det 
forretningsmæssige koncept for det firma, som har tilbudt 
kommunen at stå for ordningen. Brugergruppen får en 
mere uddybende orientering om tankerne bag pantkrus på 
næste møde. 
 
Dejligt at der er kommet brugere og mere liv i Kedelhallen 
igen. 
- Herunder om ADK (adgangsbrikkerne) 

Der var problemer med nogle af brikkerne i sommers, 
som ikke virkede. Anette får laver nye brikker til de 
foreninger, som havde problemer med at åbne og låse 
hoveddøren. 
 

7. Nyt fra Brugerne 
Lars, Krudtuglen: Det er kun en lille kerne, der bruger 
skydekælderen. 
 
Laura, Frb. Volley: Glade for at være i gang igen. Der er 
kommet et nyt herrebegynderhold. For selve klubben har 

 
 
 



det været en rodet start. 
 
Kenneth, Mujin-Kai karate: god start – Der er rigtig mange 
på både børne- og voksenholdene. Er glade for at være i 
Kedelhallen. 
 
Danny, Frederiksberg Sportsskytter: stille og roligt. De 
regler, der blev sendt ud i forhold til Corona var klare og 
tydelige. 
 
Claus, Frederiksberg Skyttelaug: Er startet op igen.  
Medlemmerne skal have et skub for at komme i gang igen. 
Optager flere medlemmer. 
 
Torben, FAF: glade for at kunne træne hele sommeren. Har 
beholdt medlemsantallet, nogenlunde samme antal som 
før Corona. 
 
William-Henrik, Frederiksberg Bueskytter: Succeshistorie – 
ungdomsholdet er eksploderet med medlemmer. Ser 
positivt med samarbejdet med DGI om ADHD børn om 
varieret program. Går fint med at få dem inkluderet. Der er 
mange nye voksne – pres på holdene. 
 

8. Nyt fra bestyrelsesrep. v/ Michael Christensen 
1 1/2 år med Corona har ikke været helt nemt. Nogle 
foreninger har svært med den sociale del at være sammen 
igen efter træning. Nogle medlemmer er stadig utrygge, 
andre er ikke tilbage til deres hold endnu, andre er 
afventende inden de kommer igen. 
 
Hvis man har blod røde tal på bundlinjen som forening giv 
FIU et praj. 
 
Hvis nogle har brug for et brush up – trænere m.m. – FIU 
vil se, om de kan finde nogle penge – ring til 
idrætskonsulenterne.  
 
DGI DIF har en pulje med penge som de ikke kan afsætte. 
Vil gerne aflevere pengene til noget socialt. 
 
Skemasatte tider som ikke bruges – FIU vil gerne udnytte 
disse tider. Er der nogle, der har nogle gode ideer? 
FIU arbejder med at få frigjort de timer som skolerne ikke 
bruger.  
 
SFO samarbejde – giver mulighed for bred kendskab til 
forskellige idrætsaktiviteter – motiverer til at flere søger 
foreningerne. Der vil komme oplæg ud til foreningerne.  
 
FIU arrangerer møder med politikerne omkring idrætten. I 



Kedelhallen den 8/11 kl. 19-21 og den 11/11 i 
Frederiksberghallerne kl. 19-21. 
 

9. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde 
Tirsdag den 7/12 kl. 17.30 
 

10. Eventuelt 
Positivt med de tiltag kommunen har gjort for Kedelhallen. 

 
 
Referent 
Anette Larsen 
 
 
                        
 
 

 


