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Dato: 17. Maj 2022 

Til stede: 

Jan-Ole Bøgvad, Frederiksberg Aikido Klub 

Per Rindom, Falcon Basket 

Henrik Engell-Hedager, FSSK 

Nicolai Sichlau, FIU Bestyrelse 

Ann-Louise Nielsen, Centerleder 

Anette Larsen, Halinspektør 

Thomas Wessel Hansen, Formand 

Ikke til stede: 

Frederiksberg Volley 

FRB Karate 

 

Referat af Brugergruppemøde: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Godkendt 
 

 
2. Meddelelser fra: 

Formanden 
 Intet nyt er tilgået formanden.  

Halinspektøren/Centerlederen 
Driften af Bülowsvejhallen har været præget af underbemanding. Har manglet 2 stillinger 
samt. 1 medarbejder har været langtidssygemeldt.  
Der er nu ansat 2 nye medarbejdere som skal læres op.  
Det har været en stressfuld periode under corona med mange regler. 
Der mangler reservedele til tavler og pulte. Der arbejdes på at finde løsninger. Dette 
berører primært basket og volley.  

Brugergruppemøde i Bülowsvejhallen kl. 17.00 
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Der er fortsat problemer med oprydning efter træning i den store hal efter træning. Dette 
påhviler foreningerne, trænere og forældre.  

FIU’s repræsentant 
Der var ikke så meget nyt at berette. Der skulle gerne være bygget en ny hal (Rolighedsvej) 
som efter planen skal være klar i 2026 ved den Franske skole som er ved at blive bygget. 
Udsigten til at FIU kan få lokaler på hospitalsgrunden er stadig ukendte, men vurderingen 
er at det vil være svært at få egnede lokaler på det gamle hospital. Men at FIU er i dialog.  

3. Forslag og initiativer fra brugergruppen og foreningerne 

Falcon spørger ind til at deres net bliver hurtigt slidte og hænger længe inden de bliver 
udskiftet og om der kan findes en løsning. Det vil blive undersøgt nærmere.  
 
Frederiksberg Aikido spørger ind til vinylgulvet i den lille hal som buler og ligger løst igen. 
Frederiksberg Aikido ser gerne at vinylgulvet fjernes og får trægulvet tilbage.  
 
Der er forslag under vedligeholdelsesplanen, at omklædningen godt kunne trænge til at 
blive malet. Omklædningen ser slidt ud og der er flere steder tegnet på væggen.  
 
Der var spørgsmål om livefeed kameraet i den store hal kunne bruges af andre foreninger. 
Dette var ikke muligt. Det var installeret i forbindelse med live optagelser af kampe.  
 
Forslag til dagsorden næste gang. 
 
Bedre udnyttelse af kontoret på 1. sal. Det bliver kun brugt enkelte gange om ugen og brugt 
til opbevaring. Kontoret kan indgå som mødelokale igennem bookingportalen, så flere 
foreninger i BH kan benytte faciliteterne.  
 

4. Nyt fra klubberne: 
Henrik, FSSK fortæller om at de snart afholder europamesterskab i hallen.  
Frederiksberg Aikido fortæller, at de er på vej tilbage til en post corona tilstand. Der 
arbejdes for at få både et børnehold og et junior hold op at stå igen.  

 
 5. Næste møde. 
 27. sep. 2022 
 
 Referent: Thomas 
 

 


