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Dato: 6. december 2021   

Tilstede:  

Jørgen Bunder (Formand), Jan Krogshede (FB), Birthe Nilsson (Senior Motion), Karsten Jepsen (FKIF), 

Sven Hjort (FIF Håndbold), Simon Rasmussen (Ydun), Anders Rreinholdt (FA2000), Jan Schlüter (HI 

og referent) 

Afbud:  

Michael Andersen (Bestyrelsen), Jesper Sørensen (Restauranten), Ida Heegaard (VLI) 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra møde den 30. august 2021 
 

2. Velkommen til Frederiksberg Senior Motion 
 

3. Restaurant 
se note 1 
 

4. Meddelelser fra: 
 

- Formanden  
- Halinspektør 
- Note 2 
- stående udvalg – Michael Andersen (bestyrelsen) 
 

5. Nyt fra klubberne  
 

6. Næste møde 
 

7. Eventuelt 
 

Referat – brugergruppemøde Frederiksberghallerne 
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Formanden bød velkommen til alle, hvorefter vi gik over til dagsorden 

 

Ad. 1) 

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 2) 

Formanden bød velkommen til Senior Motion, da det var deres første møde i Brugergruppen. For at 

Birthe fra Senior Motion vidste hvem der er hvem præsenterede alle sig selv og deres klubber.  

 

Ad. 3) 

Som oplæg til debat, om dette punkt, var der udsendt oplæg til klubberne i god tid inden mødet og 

senere – sammen med dagsorden – vedlagte note 1.  

Der opstod en livlig debat, hvorfra referenten har udledt følgende udsagn/argumenter, som der var 

bred enighed om: 

- Der var enighed om, at der er en stemning i restauranten, hvor der er mere fokus på at få 
forretningen til at køre, end at servicere klubberne. Faktisk er der en følelse af, at klubberne 
ikke er velkomne.  

- Prisniveauet er meget højt. De høje priser fremme ikke lysten til at sportsudøvere og forældre 
benytter cafeen efter og under sportsudøvelse.  

- Kvaliteten står ikke mål med prisniveauet. Det blev nævnt at købe en kop kaffe til 30 kr. som 
er fra en kolbe, er der mange som afholder sig fra (Efterfølgende er det undersøgt, at en 
kop kaffe koster 17 kr. Specialkaffe koster 30 kr.).  

- Der er i alle klubberne en holdning til, at man overvejer og ser sig om efter andre 
muligheder ifm. klubarrangementer. Det er for dyrt og for ringe. 

- FB har oplevet god service og godt arrangement i forbindelse med FB Award, men har 
oplevet at priserne er steget eksplosivt de seneste år 

- Det opleves fra tid til anden – typisk i weekender, at der er hold som efter en kamp vil have 
noget at spise eller drikke inden de kører hjem, men får at vide, at der er lukket (også for 
tidligt) 

 

Konklusionen er, at der er en bred opfattelse af, at man ikke føler sig rigtig velkommen som klub, at 

priserne er for høje og kvaliteten for lav.  

Det blev diskuteret hvordan man kan vende udviklingen, så det igen vil være attraktivt for de daglige 

brugere, klubberne og de daglige gæster at benytte cafeen: 
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- Flere kendte cafeen i Ledøje Smørum og anbefalede på det kraftigste, at man søgte 
inspiration der. Ved gennemgang af hjemmesiden ser det ud til, at der er et bredere udvalg 
og nogle tilbud i mellemprisklassen. Ting som også kan fås i Frederiksberghallerne har 
nogenlunde samme prisniveau. Se Cafe Smørhullets hjemmeside her: https://byens.cafe-
smoerhullet.dk/  

- Det kunne være en mulighed at se på rammerne for cafeen – herunder forpagtningsafgiften 
– for at se på, om der er nogle steder man kan fremme de ting klubberne ønsker gennem 
de rammer der gives restauranten. F.eks. kunne en lave forpagtningsafgift måske gøre 
noget ved priserne.  

- Frederiksberghallerne er en af de få haller i København hvor der faktisk er et foreningsliv. 
Det skal vi – selvfølgelig – fortsat være med til at fremme.  

 

Ad 4) 

Der var ingen meddelelser fra formanden, hvorfor vi overgik til meddelelser fra Halinspektøren.  

Inden indkaldelsen til mødet havde Jan S været i dialog med fodboldklubberne om en ny måde at 

udnytte omklædningsrummene i fodboldgangen. Det var endnu ikke 100% afklaret i FA2000 hvad 

der er holdningen, hvorfor det blev besluttet at FA2000 og halinspektøren afklarer spørgsmålet.  

 

Ad 5) 

Intet nyt fra FB 

Ydun var meget glade for at holde lilla dag i søndags. Det havde været en stor succes. 

Senior Motion kunne godt ønske sig mere skabsplads. 

FA2000 vil gerne have ændret reglerne, så det er muligt for unge under 18 at træne uden en 

voksen træner i fitness rummet. Jan S skal undersøge om der er noget forsikringsmæssigt omkring 

dette. Det skal også afklares hvordan klubberne skal forholde sig til at påtage sig ansvaret for de 

skader, der måtte opstå i lokalet og på spillerne, hvis der er medlemmer inde i lokalet uden en 

voksen.  

FIF kunne fortælle at coronaen gør, at såvel FIF som Ydun  har måtte aflyse deres deltagelse i store 

stævner hen over julen. 

 

Ad 6) 

Næste møde bliver mandag den 14/3 – 2021 kl. 17:00 i mødelokale 4.  
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Note 1 

hvordan vores café kan medvirke til at fremme det sociale liv i klubberne. Det er derfor vigtigt, at der bliver 

taget en debat i klubberne inden mødet, om hvad jeres klub ønsker af cafeen og hvad I kan gøre for at det 

stadigt er attraktivt at drive café i Frederiksberghallerne. Input fra denne debat skal klæde jeres 

repræsentant i brugergruppen på, så han/hun er klædt på til debatten på mødet. 

  

Baggrunden for punktet er, at FIU gerne vil fremme det sociale liv i klubberne, som desværre er faldet 

noget efter genåbningen. Vi oplever, at der er mange hold, som ikke længere har socialt samvær efter 

træning og kamp. Der er et fald egentlige klubfester og forældregruppen benytter ikke cafeen lige så meget 

som før coronatiden. Alt sammen noget hvor vi gerne vil medvirke til at vende udviklingen. 

 

Til dette punkt er der indløbet to kommentarer pr. mail: 

 

1) FKIF´s ungdom har et ønske om at afholde fællesspisning for børn og forældre i Cafeen et par gange 
om måneden. Vi er ikke kommet igang endnu pga. Covid, men det er et højt ønske. Kunne man 
tænke lidt over nogle tilbud til klubberne i den henseende?  
 

2) Det store ønske fra FA 2000 er grundlæggende: 

a. - Sundere alternativer til vores spillere efter træning. 

b. - To go pastasalater til at tage med efter træning. 

c. - Juice/smoothies. 

d. Og så et lidt mere spiseligt prisleje, da jeg ved fra vores forældre og spillere, at 

det er lidt dyrt :-)  

 

Note 2 

Der har pr. mail været en dialog med fodboldklubberne om fordeling og brug af de omklædningsrum, som 

mest bliver benyttet af fodboldklubberne. Rent formelt skal det forsalg, der har været sendt rundt vedtages 

af Brugergruppen. Forslaget vil bliver omdelt i sin helhed på mødet.  
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Lad os dog benytte lejligheden til at diskutere brugen af omklædningsrum generelt. Mest med fokus på om 

vi kan planlægge brugen bedre i løbet af ugen, men også om der er for meget eller lidt 

omklædningskapacitet til de normale aktiviteter.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///fiu-dc01/fiudata/www.fiu-frederiksberg.dk
http://www.facebook.com/2000fiu

