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Dagsorden (inkl. motivering af punkterne): 

 

1. Restaurantens kraftigt stigende priser på energi og råvarer 

Frederiksberghallernes Restaurant er i lighed med andre påvirket af kraftigt stigende priser på energi og 
råvarer. Der er derfor kommet en henvendelse fra restauratøren, hvor han beder om dialog om, hvad vi gør 
for at få enderne til at mødes i den kommende periode. Det er helt naturligt, at dialogen om disse tiltag skal 
ske i brugergruppen.  

Det er vigtigt, at I som brugergruppemedlemmer tager en snak med baglandet om hvad der står øverst på 
ønskelisten ift. restauranten og hvis der skal skæres på den ene eller anden måde, hvad jeres medlemmer 
kan leve med. Målet er, at vi har en dialog på mødet, der er baseret på, hvad jeres klubber har af 
holdninger til hvad vi kan gøre for at sikre en fornuftig drift af vores restaurant gennem den kommende tid.  

Her er nogle af de forslag, som indtil videre er lagt frem som mulige tiltag i den indledende dialog: 

Referat – Ekstraordinært brugergruppemøde 
Frederiksberghallerne 
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- De dage hvor der erfaringsmæssigt er lav søgning i restauranten, kan man holde køkkenet lukket og 
kun have åben for mindre kolde retter, toast, Fransk Hot Dog, slik og drikkevarer. Altså have cafeen 
åben uden at køkkenet er åben.  

- Reduceret menukort når køkkenet er åben.  
- Reducere i køkkenets åbningstid på dage hvor der er åben i køkkenet.  
- Prisstigninger generelt    
- Forslag og ønsker til cafeen skal komme fra klubberne og så skal vi i fællesskab se om vi kan nå 

nogle gode løsninger og frem for alt kommunikere det til medlemmerne i fællesskab. 
- Andre gode forslag fra klubberne til at afhjælpe den nuværende krise indtil der igen er mere 

normale forhold.  

Det er vores håb, at vi kan have en åben dialog i forståelse for hinandens ønsker, der sikrer at der er 
tilfredshed med resultatet fra alle parter.  

 

Input til budget 2023 

Budgetprocessen i FIU er i gang og som vanligt skal brugergruppen komme med input til ting, som 
halinspektøren kan tage med i budgetforhandlingerne. Det vil typisk være ting, som ikke hører ind under 
facilitetsønskelisten (som er fokuseret på de sportslige faciliteter). 

Vi talte om på seneste brugergruppemøde at køre denne proces på mail, men da vi nu alligevel skal mødes, 
kan vi lige så godt tage det på mødet.  

Så I må meget gerne til dette møde forberede, hvilke ting jeres forening gerne ser bliver taget med i 
budgetforhandlingerne.  

Velkomst 

Ad. 1 Restaurantens kraftigt sigende priser på energi og råvarer 
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Ad 2. Input til budget 2023 
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Ad. 3 Evt. 


