Brugergruppemøde i Hermeshallen kl. 17.30
Til stede:
Felix Müller, Frb. Slots Fægteklub
Morten Størup, Formand-ODK
Michael Christiansen, Bestyrelsesrepræsentant
Per Rindom, Falcon Basket
Nicolai Sichlau, Kbh. Kyudojo Seishinkan
Ann-Louise Nielsen, Centerleder
Anette Larsen, halinspektør

Ikke til stede:
Lars Vincent, Sportskollektivet
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde d. 16. marts 2022
Godkendt

2.

Nyt fra Formanden
Intet

3.

Orientering om renovering af Hermeshallen
Slutgennemgang, skulle have været i maj måned. Det er udsat på ubestemt tid.
Der har været en del fejl ved arbejdet i varmecentralen og det er ved at
blive ordnet. Der er stadig resterende arbejde, der ikke er færdiggjort endnu. Det
bliver løbende gjort, så vi håber, at de snart bliver færdige. Stor tak til
brugerne for at være tålmodige i den tid, renoveringen har stået/står på.

4.

General orientering fra Hermeshallen v/ Halinspektør Anette Larsen og
Centerleder Ann-Louise Nielsen
Der er godt gang i aktivitetene.
Springgraven har det ikke for godt. Springgraven bliver desværre brugt med sko
på. Der bliver arbejdet videre med en afspærring til springgraven, så den ikke
kan bruges, når der ingen træning er. Spærrenettet i Hal 1 skal fastgøres, så
der ikke kan kravles på det som det sker nu. Der skal indkøbes et Musik anlæg
til hal 1.
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5.

Nyt fra bestyrelsesrep. v/ Michael Christiansen
Der er skiftet ud i Byrådet med ny borgmester på Frederiksberg som arbejder på
en anden måde. Der er 4 partier som skal arbejde sammen, hvor ikke den enkelte
formand for de politiske udvalg har den fulde opbakning.
FIU har haft en del dialog med Lotte Kofoed, SF som er blevet formand for Kulturog Fritidsudvalget. Lotte Kofoed er af FIU blevet introduceret for idrætten på
Frederiksberg og blandt været på rund tur på udendørsarealerne.
FIU har desuden haft møder med Borgmesteren – men fik den besked, at der
absolut igen penge er i kommunen – der skal spares over de næste 3 år. Vi skal
nok forvente, at det også sker på idrætsområdet.

6.

Sommertræning sommer 2022
Der er foreninger, der ønsker sommertræning i de uger, hvor det er muligt.

7.

Nyt fra brugerne
Kyudojo har at reoler op i depotet ved Hal 1. Har svært ved at få koldt vand i
hanerne. Må finde et alternativ måske sætte en vandbeholder op.
ODK og Basket påpeger, at der er blevet mindre lys ud i siderne af hal 3 efter, der
er kommet ny belysning. Elektriker bliver kontaktet for at få forbedret lyset i
hallen.
Fægterne er glade for de nye træningstider, Ønsker et klapbord til hal 3. Der
bliver set på en god løsning , da det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at
man ikke kan slå sig på tingene, når der f.eks. spilles basket.

8.

Ny mødedato for næste Brugergruppemøde
Onsdag den 21. september kl. 17.30

9.

Eventuelt
Intet
Referent
Anette Larsen
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