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  Dato: 14. december 2022 

 

Tilstede:  Emil Berg Nielsen, Akroyoga Frederiksberg 

                Morten Størup Brugergruppeformand, ODK 

                Felix Møller, Frb. Slots Fægteklub 

                Per Rindom, Falcon Basket 

    Nicolai Sichlau, KBH. Kyudo Seishinkan 

   Ann-Louise Nielsen, Centerleder 

   Anette Larsen, Halinspektør 

               Michael Christiansen, Bestyrelses repræsentant 

 Fraværende: Synnøve Aarseth, CBS Sport Volley 

 

Referat af Brugergruppemøde: 

 

1. Godkendelse af referat fra den 21. september 2022 
Godkendt: 

 
2. Meddelelser fra: 

Formanden: 

Har ikke været involveret i noget i forhold til sidste Brugergruppemøde 

Halinspektøren/Centerlederen: 

Spærrenet til hal 2 er bestilt. Da det er en speciel vare tager det tid at lave inden montering 
og opsætning af nettet. Vi håber, at det vil afhjælpe problemet med unødvendig brug af 
redskaberne uden for træningstid. 

 Personalet har brugt en del tid på at være i dialog med dem, som bruger unødigt bruger 
hallen og får dem til at forlade hallen. Mange tror, at hallen er til fri afbenyttelse og får at 
vide, at det er den bestemt ikke. 

Brugergruppemøde i Hermeshallen kl. 17.30 
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Den 23/12 bliver der lavet en børnepist i hal 3 til fægterne. 

Der blev orienteret om Brownout(planlagt strømafbrydelse), som der vil komme nærmere 
info om. 

Bestyrelsesrepræsentant FIU: 

Michael Christiansen påpegede, at politikkerne gerne vil blande sig i den måde 
foreningerne kører på. 

Til Repræsentantskabsmødet i marts skal der vælges et nyt medlem til Idrætsudvalget. 

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

4. Tider mellem jul og nytår 
De foreninger, der søgte tider mellem jul og nytår har fået deres ønskede tider. 
 
 

5. Opfølgning af kontoret på 1. sal. 
CUR(Fremtidens Ungdoms Studier) flytter ind i lokalerne på 1. sal medio december. 
Alle kan benytte forsamlingslokalet i hver dagene efter kl. 16 og i weekenderne. 
Man kan booke sig ind i bookingsystemet, når man vil holde bestyrelsesmøder m.m. 

    5 B  Opfølgning fra sidste møde 

 Opfølgning fra sidste møde. Snakkede om samarbejde mellem foreningerne, om at    
sende et fælles brev ud til foreningernes medlemmer om blandt andet uhensigtsmæssigt 
adfærd i hallen. Morten fra ODK vil gerne være tovholder og sender et udkast til 
Brugergruppen. 

Anette tjekker op på lyset i hal 3. 

6. Nyt fra klubberne 
Falcon ansætter en ny klubchef(Astrid) fra den 01/01-2022. Det er Pers sidste 
brugergruppemøde, da Astrid fremover vil deltage i Brugergruppen. Brugergruppen takkede 
Per for godt samarbejde. 
ODK: Malene som er ansat i ODK går ned i tid – 10 timer. En fra bestyrelsen bliver ansat 
på 10 timer. Morten har brugt de sidste måneder for at være med i et frivillighedsprojekt. 
ODK arbejder på at fastholde og rekruttere frivillige. Fik en forståelse for, hvordan man er 
frivillig – spændende opgave – har givet frivillige til foreningen. 
Fægterne har haft fleuret Cup for børn i Hermeshallen. Er begyndt at holde 
bestyrelsesmøder i forsamlingslokalet. 
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7. Ny dato 

Onsdag den 1. marts kl. 17.30 
 

8. Evt. 
Intet 
 
 
Referent 
Anette Larsen 

   

       

        

 
  

 

 


