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  12. 

oktober 

2021 

 

Dato: 12. oktober 2021 

Tilstede: Mansoor, Poul Henrik Glasius Lars Sørensen, Theis From Due Unold, Rikko Djurhus, Ralph 

Johannsen, Lars Vincent, Trine Svensson, Tini Owild, Niels Dreisler, Mio Kehlet Johansen, Per 

Mundberg Sørensen   

Afbud: Kend Jørgensen, Jørgen Andersen, Viggo ODK, Anne Hansson, Kim Sandholt,  

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Præsentation af deltagerne, deres klubber og deres benyttelse af anlægget 

3. Referat fra sidste møde og opfølgning. 

4. Nyt fra anlægget og fiu v/halinspektøren og fiu-repræsentanten 

5. Brugergruppens opgaver og arbejdsform. Oplæg er vedhæftet 

6. Sidste nyt fra de tilknyttede klubber 

7. Næste møde 

8. Eventuelt 

 

 

 

1. Poul byder velkommen og spørg om der er kommentarer til dagsordenen ellers er denne dagsorden 

standart fremadrettet. Der er ingen kommentarer. 

 

2. Der bliver præsenteret de forskellige fremmødte. FIF Atletik og Motion sidder i dag med flere 

repræsentanter. Der drøftet om, hvorvidt det skal være muligt at side med flere fra samme 

forening. I vores brugergruppe vil det være muligt, dog uden at foreningen for flere stemmer ved 

en afstemning.  

Referat – Brugergruppemøde Frederiksberg IP / Damsøbadet 
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3. Theis følger op på punkterne 3,5,6,7 & 11 i referatet fra sidste møde.  Mansoor følger op på punkt 9 

i referatet fra sidste møde.  

 

4. Theis fortæller at FIF Atletik og Motion repræsenteret af Ralph samt ham selv har deltaget i et 

møde om ”grønne lommer ” med Frederiksberg Kommune i forbindelses med områdefornyelse af 

området omkring Frederiksberg IP. Vi havde håbet på at kunne kvalificere deres bud på indholdet i 

lommerne samt drøfte om de forslået lommer ikke kunne udvides så de havde relevans for 

foreningerne på Frederiksberg IP. Desværre var der ikke meget, som var til drøftelse. Det vi fik med, 

var at vi gerne så at de tænkte mere bevægelse end ophold ind i indholdet i de meget begrænset 

lommer. Ligeledes så vi helst at lommerne langs Sønderjyllands Allé udgik da indholdet i vores øjne 

vil være mere i vejen end til gavn. Dette er et midlertidigt nedslag i områdefornyelsen og når der er 

mere som kan drøftes inviteres vi på ny. Theis ønsker at blive klogere på, hvordan Pusterummet 

bedre kan være med til at understøtte det sociale liv på anlægget ? Det blev forslået at oprette en 

online brugerundersøgelse som brugerne kan besvare. Theis beder foreningerne om at sende deres 

forsalg og ønsker til nyanskaffelser udover facilitetønskelisten. De bedes være modtaget senest den 

26. oktober 2021. Til sidst gør Theis status på personale situationen. Vi leder efter en ny kollega på 

fuldtid til vores team, som udover Frederiksberg IP, Damsøbadet og TFH også har driften på 

Nandrupsvej Idrætsanlæg og klublokaler på Bernhard Bangs Allé 27. Der bliver således løbet stærkt 

for tiden.  

Lars : I bestyrelsen arbejders der på at lave nogle valgmøder med fokus på idrætten. Der kommer 

forventeligt snart noget materiale ud til foreningerne fra administrationen. På den anden side af 

nytår ønsker bestyrelsen at genbesøge visioner oh værdier. Her ønsker bestyrelsen at involvere 

foreningerne. Mere info tilgår.  

 

5. Poul spørg brugergruppen om der er kommentarer eller tilføjelser til det udkast han har udsendt 

sammen med indkaldelsen? 

Poul gennemgår hans udkast med mulighed for at byde ind undervejs.  

Det besluttes at udkastet vil fungere som overordnet retningslinjer for brugergruppens fremtidige 

arbejde. 

 

6. Ingen bemærkninger  

 

7. Tirsdag den 26. april 2022 kl. 17:00 – 19:00  

 

8. Ingen bemærkninger  

 

Tak for et godt møde.   
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