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27/9 2021 

 

Dato: 30. august 2021   

Tilstede: Jørgen Bunder (Formand), Jan Schlütter (Halinspektør), Jan Busk (FA 2000), Jesper 

Sørensen (Restaurant / Cafe), Steffen Christensen (FIF), Jan Krogshede (FB), Andreas for Ida (VLI), 

Siff (CBS) 

Afbud: Michael Andersen (FIU Bestyrelse) og Karsten Jepsen (FKIF). 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra møde den 14. juni 2021 
 

2. Restaurant   
 

3. Meddelelser fra: 
- Formanden  
- Halinspektør 
- stående udvalg – Michael Andersen (bestyrelsen) 
 

4. Nyt fra klubberne  
 

6. Næste møde 
 

7. Eventuelt 
 

Simon (Ydun) dukkede ikke op, så det går som uden afbud.       

 

1) Godkendelse af referat fra mødet d. 14. juni 2021. 

2)  Jesper S. havde masser af info med til mødet. Håbløs pris fra udbyder på visning af TV i 

cafeen medfører nedlukning af 1 tv. Drikkevarer stiger i pris fra leverandør og så må 

brugerne op med flere penge for at købe samme vare. Masser af arrangementer, som kan 

Referat – brugergruppemøde Frederiksberghallerne 
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medføre lidt logistik – opgaver for klubberne med indgang til deres lokaler. Jesper har 

dialog med klubberne. 

 

3) Formand Bunder havde været til FIU`s årlige repræsentantskabsmøde, som blev afviklet i 

god ro og orden. Kunne konstatere at Facebook – side for brugergruppen nu skulle være 

opdateret med få manglende billeder. 

Halinspektøren indledte med at konstatere på første sommer, hvor klubberne havde egne 

chips / brikker til anvendelse af anlægget uden medarbejdernes tilstedeværelse. Det var 

gået godt og klubberne må gerne sende respons til Jan S. med info.  Ligeledes ønskede Jan 

en udmelding fra klubberne om Cafeens rolle for foreningerne samt en kommende dialog 

om emnet til de næste møder. Jan meldte også retur på diverse opfølgninger fra tidligere 

møder på klubbernes ønsker og den debat vil fortsætte. Palle er ny massør i 

Frederiksberghallen og tilbud til foreningerne skulle være sendt afsted. 

Intet nyt fra stående udvalg på grund af afbud fra M.A. 

 

4) Kort nyt fra klubberne: FIF havde succesrige håndboldskoler i sommerferien, spændende 

opstart for 1. herre senior i 1. division og så ville Steffen gerne vide mere om tællerne i 

hallen. Jan S. vender retur. VLI og CBS havde haft en dejlig sommer og havde ikke nyt. FA 

2000 havde ønske om en chip – løsning på yderdør fra terrasse til klublokale. Et ønske om 

projekter fra loftet i lokale 4 ville være dejligt. FB havde haft rejsegilde d. 27. august i 

forbindelse med deres nye klubhus og såfremt at der ikke kommer flere ”Bump” på vejen, 

så skulle indvielse af samme gerne ske d. 23. juni 2022. FKIF fik via formanden en 

opdatering på ønsker fra tidligere møder og en dialog mellem halinspektør og FKIF er stadig 

pågående. 

 

5) Eksisterede ikke i dagsorden       

 

6) Næste møde blev aftalt til mandag d. 6. december kl. 17.00. 

 

7) Ikke noget input under evt. og så fik vi dejlig kartoffelmos med millionbøf til spisning, som 

blev skyllet ned med en kølig pilsner / kildevand. 

 

Referent Jan Busk 
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