
  
 
 
 

 
  
 
 
 

Referat af Brugergruppemøde  
                        
                       Tid og sted: Tirsdag d. 6. december 2022 kl. 17.30 i           
                       Kedelhallen. 
 

Til stede: 
                        Kenneth Jørgensen, Mujin-Kai Karate, Formand 
                        Torben Lorentzen, bestyrelses rep. FIU 
                        Claus Nørby Madsen, Frederiksberg Skyttelaug 
                        Torben Hemager, FAF-dans 

Karina Bak Jensen, Centerleder 
                        Anette Larsen, Halinspektør 
                         

Afbud: 
Henrik Tangø-Brandt, Frb. Bueskydning 
Simon Holm, VLI volley 

                    Danny David, Frederiksberg Sportsskytter 
                        Lars Burzynski, Skyttelauget Krudtuglen                         

Carsten Møller, Ki Aikido 
                        Mikkel Søe-Jensen, Frb. Volley      
 

                 Der var op til afholdelsen af mødet modtaget afbud, som følge 
                 af sygdom.          
                      
                                                                    
                           DAGSORDEN: 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 22. juni 2022. 

Godkendt. 
 

2. Nyt fra Formanden.  
Sidste brugergruppemøde blev aflyst – der var mange, der 
hverken meldte fra eller til. Ønsker til 2023 blev derfor 
kørt som en mailkorrespondance. Indkaldelse til 
brugergruppemøde bliver sendt ud 14 dage før, derfor er 
der et ønsker om, at der svares om man kommer eller er 
forhindret, 

 
3. Budget 2023.  

Budget 2023 er vedtaget. På grund af stigende energi 
udgifter bliver det et basisbudget, hvor det er ”need to 
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have” i stedet for et ”nice to have” Hvis der er noget, der 
virkelig trænger bliver det selvfølgelig udbedret. 
 

4. Adgang til Kedelhallen mellem jul og nytår. 
Det er kun FAF, der kommer og de kommer ind med deres 
ADK brik. 
 

5. Opfølgning på drøftelser om socialt arrangement i 
2023. 
Socialt arrangement – holdes i relation til FIU´s 100-års 
jubilæum. Kenneth vil gerne komme med et forslag til 
arrangementet samt dato. 
 

6. Generel orientering fra Kedelhallen v/ Halinspektør 
Anette Larsen. 
Der blev orienteret om planlagt strømafbrydelse, som der 
vil komme nærmere info om. Der arbejdes i ihærdigt på at 
få mere varme på i Kedelhallen. Der skal være 19 grader, 
men temperaturen er langt lavere. Håber på en snarlig 
løsning. 
 

7. Nyt fra Brugerne. 
Frb. Skyttelaug får en reminder, når tiden ikke bliver brugt. 
Om torsdagen kan det knibe med, at medlemmerne får 
brugt skydekælderen. 
 
FAF tak til personalet for et godt og vellykket arrangement 
i forbindelse med fejring af klubbens 20 års fødselsdag. 
 
I Mujin-kai karate går super godt i forhold til tilgang til 
medlemmer. Det gælder begge hold. 
Har tidligere ønsket et større skab til udstyr, men det er nu 
løst med at overtage den store kasse, som Salsa har brugt. 
Ville som supplerende emne erfaringsudveksle med de 
andre foreninger omkring eventuelle alternative 
muligheder for at opkræve kontingent, da BetalingsService 
(Mastercard), som i dag anvendes, er blevet meget dyrt. Vil 
snakke med bogholder Hanne om det. 
 

8. Nyt fra bestyrelsesrep. v/ Torben Lorentzen. 
Budgettet er ikke beskåret. Budgettet er tilrettet således, at 
der er til daglige fornødenheder og små fornyelser, Vil i 
fremtiden se på lyskilder. LED belysning frem for 
almindelige lyskilder. 
 
FIU´s budget; energiafgifter forventes til omkring 2,5 mill. 
Kr. 
 
Større opgaver reduceres til 0 kr. Kun yderst nødvendige 
reparationer foretages. 
Ny status ved ½ års regnskab. 
 
Der er blevet afholdt Formandsmøde. 
 



9. Ny mødedato for næste Brugergruppemøde. 
Tirsdag den 28/2-23 kl. 17.30. 
 

10. Eventuelt. 
Intet 

 
 
Referent Anette Larsen 
 
                        
 
 

 


