
  
 
 
 

 
  
 
 
 

Brugergruppemøde  
                        
                       Tid og sted: Tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 17.30 i           
                       Kedelhallen 
 
                        Til stede: 
                        Kenneth Jørgensen, Mujiin-Kai Karate, Formand 
                        Henrik Tangø-Brandt, Frb. Bueskydning 
                        Simon Holm, VLI volley  
                        Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug 
                        Torben Hemager, FAF-dans 
                         Danny David, Frederiksberg Sportsskytter 
                         Lars Burzynski, Skyttelauget Krudtuglen  
                         Anette Larsen, Halinspektør 
                         

Afbud: 
                    Torben Lorentzen, bestyrelses rep. FIU 
                         Karina Bak Jensen, Centerleder 
                         Carsten Møller, Ki Aikido 
                         Mikkel Søe-Jensen, Frb. Volley                                              
                            
 
                    Referat: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 15. marts 
2022. 
Godkendt 
 

2. Nyt fra Formanden. 
Der er fuld aktivitet i hallen. Der er blevet afholdt 
forskellige arrangementer i FIU. Har måtte konstatere at 
Corona er ved at tage om sig igen, hvorfor der er 
arbejdspladser, der allerede nu er ved at tage nye 
forholdsregler. Det er ikke utænkeligt, at det kan betyde 
nye restriktioner.  
 

3. Behandling af forslag fra sidste møde om et fælles 
brugergruppe arrangement (fest eller lignende). 
Ved sidste møde snakkede vi om et fælles arrangement. 
Ideen er at foreningerne i Kedelhallen på tværs af hinanden 
er sammen ved et socialt arrangement. Kenneth har været i 
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kontakt med Gerlev Idrætshøjskole, da de har instruktører 
som tager ud og instruerer i gamle lege og man kan som 
voksen lege barn og børn lege børn. Derefter fælles 
spisning, hvor alle har praktiske opgaver, såsom 
borddækning m.m. Arrangementet kunne holdes i foråret 
2023.Sådan et arrangement er ikke gratis, derfor forslag om 
at Brugergruppen søgte nogle penge af bestyrelsen til næste 
år i anledning af FIU bliver 100 år. I mellem tiden tages 
vores forslag og muligheder op i de enkelte foreninger og 
der arbejdes videre på arrangementet ved næste 
Brugergruppemøde. 
 

4. Generel orientering fra Kedelhallen v/ Halinspektør 
Anette Larsen. 
Det har været et dejligt halvår med masser af aktiviteter og 
liv i hallen. Tak til alle for jeres måde at være på og den 
forståelse i har ved aflysninger på grund af forskellige 
arrangementer. Der kommer nogle aflysninger i efteråret. 
Til sommer skal der lakeres gulve i Store Hal, Lille hal, 
Kassen og mødelokalet. 
 

5. Nyt fra Brugerne. 
Bueskytterne: Har det godt. Ungdomsafdelingen 
eksploderer. Har et SFO projekt som foregår udendørs. Har 
fået børn ind med specielle behov. Der kommer børn og 
voksne som træner samtidig. 
 
I Karateklubben er der fuld gang og et godt fremmøde. 
Ønsker mere skabsplads.  
 
VLI er gået på ferie 
 

6. Nyt fra bestyrelsesrep. v/ Torben Lorentzen. 
Intet 
 

7. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde. 
Tirsdag den 13. september kl. 17.30 
 

8. Eventuelt 
                            Intet     
 
Referent 
 
Anette Larsen 
 
                        
 
 
 


