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Dato: 15.11.2022 

Til stede:  
 
Nicolai, Bestyrelsesrepræsentant 

Laura, FRB. Volley 

Henrik, Frb. Sport Stacking Klub 

Ann-Louise, Centerleder 

Anette, Halinspektør 

Jan, Frb. Aikido 

Thomas, Formand 

Afbud: 

 

Referat af Brugergruppemøde: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referatet blev godkendt.  

 
 
2. Meddelelser fra: 

Halinspektøren/Centerlederen 
 
Overordnet ser økonomien/budgettet god ud for hallen. På mange poster ligger hallen 
under budgettet indeværende år. Derfor ser vi frem til et fornuftigt budget for 2023. På 
mødet var den endelige opgørelse endnu ikke modtaget. 
 
Hallen holder lukket fra uge 51 og forventer at kunne åbne dørene igen den 2. Januar 
2023. Den tidlige lukning er forsøgt planlagt sådan at den generer mindst muligt brugere. 
Hallen skal lukkes på grund af renovering/udskiftning af rørføring overalt i hallen. 
 
Fremover vil hallen forsøge at afholde eksaminationer, så disse arrangementer ikke 
forstyrre den normale aktivitet om eftermiddagen og aftenen.  

Brugergruppemøde i Bülowsvejhallen kl. 17.00 
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Formand for Brugergruppen  
 
Under tematikken, at ingen lokaler i FIU har klubnavne på dørene og skal være 
tilgængelige for alle medlemmer der benytter sig af faciliteterne, er det bestemt, at det lille 
kontor vil blive indrettet til mødelokale som kan bookes på lige fod med andre lokaler og 
haller. Rummet skal være ryddet af Falcon og Volley, så gamle skabe kan nedtages og 
rummet kan indrettes med nye møbler og skabe. Rummet har været brugt som 
lager/opbevaringsrum/arbejdsrum af ovennævnte foreninger. Det er spild af plads som i 
langt højere grad kan benyttes bedre. Det vil givetvis give udfordringer med pladsmangel 
for foreningerne. Der opfordres til at få ryddet op.  

FIU’s repræsentant 
 
Intet nyt fra FIU 
 

3. Nyt fra klubberne: 
Volley beretter om at de har mistet mange instruktører og det er svært at rekrutterer. 
Aikido berette om at de igen har fået et stort børnehold efter et kæmpe frafald under covid.  
FSSK afholder juleturnering den 10. dec. 2023.  
 
 
 
        4. Næste møde. 
 
Næste møde afholdes den 7. marts 2023.  

 

Referent 

 

Thomas Wessel Hansen 
  

 


