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1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt 

2. Gennemgang af husregler for Mariendalshallen. Anette Larsen (AL) gennemgik 
husreglerne for Mariendalshallen. Herefter fulgte en opbyggelig diskussion i 
Brugergruppen. 

3. Meddelelser fra: 

  Formanden. Husk formandsmødet.  

 Halinspektøren/Centerlederen. AL: Der er personale i hallen i ugerne 26, 27 
og 28. Der vil blive mulighed for ADK. Tider skal søges senest 1/6-2022 hos 
AL. Der er sat rådgiver på mht. vedligeholdelsesplan. BS og Søren Burchall 
tager det videre forløb. Centerlederen (BS): Brugerne opfører sig pænt. Ros 
til de klubber, der husker at aflyse haltider, der ikke benyttes. AL: Der er 
flere tider at søge, bl.a. i Spejlsalen. Husk det til næste sæson. Der er plads 
til bedre udnyttelse af hallen. 

 FIU’s repræsentant. Haltiderne er fordelt. Idrætsudvalget ønsker, at alle 
udlejningstimer skæres væk. Dette er sendt videre til Økonomiudvalget. 
Den nye hal på Rolighedsvej forventes færdig i 2026. Husk at komme til 
Formandsmøde. Husk også forslag til ny anskaffelser. 

4. Forslag og initiativer fra brugergruppen og foreningerne. Intet. 

5. Gennemgang af årsberetning. Al gennemgik årsberetningen og svarede på 
spørgsmål herom. 

6. Nyt fra klubberne: Jesper: Vi lukker og slukker i Spejlsalen. Torsten, Frb. 
Bordtennis: Vi har fået den første Danmarksmester, Jonatan Blom. Han fik guld i 
single og mixed double, bronze i herredouble. Drive: Vi er tæt på 600 medlemmer. 
1. hold er igen i 2. division. Jens, idræt i dagtimerne: Vi har mistet medlemmer 
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under Corona. Fået nogle igen, men det er forbundet med stort arbejde. Der har 
været mange aflysninger, flere end vi synes om. 

7. Næste møde aftalt til tirsdag d. 20. september 2022 klokken 17. 

/Referent Henrik Bynck, Drive 


