
Brugerbestyrelsesmøde 18. maj Emdrup Idrætsanlæg. 

Til stede: René Thor Olsen, Henrik Scharff Persson, Flemming Gutheil, Thomas Sørensen, Thomas Skouboe. 

Kultur N og E&S: Bedri Mustafi, Torben Krogh Johansen, Morten Slaatorn, Marianne Sandberg. 

Afbud: Jens Risum, Søren Bergqvist. 

Ikke til stede: Michael Petersen, Thomas Thilo, Steen Petersen. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidst.  

Referatet godkendt. 

2. Præsentation af Bedri Mustafi; E&S og Torben Krogh Johansen, idrætskonsulent i Kultur N. 

Der blev lidt ændringer i rækkefølgen af punkter, da nogle medlemmer skulle gå før mødets 
afslutning, så Bedri Mustaffi var ikke i en ”formel” præsentation, men flere medlemmer kender 
heldigvis til Bedri og hans funktion ift. opgaver. 

Torben Krogh Johansen fortalte om sit virke som idrætskonsulent i Kultur N, hvor Torben begyndte 
i efteråret 2020. Torben skal bl.a. sammen med DGI arbejde på at få 10.000 flere børn og unge (0 til 
25/30 år) i foreningslivet, hvoraf halvdelen skal være piger. Man arbejder på sociale partnerskab 
med foreninger i samarbejde med kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns kommune.  

KFUM fortæller, at en del af Torbens arbejde lyder til at ligne aktiviteten ”mini-sport”, som allerede 
er eksisterende i KFUM og som KFUM gerne ser mere af. 

Torben vil meget gerne benyttes som samarbejds/sparringspartner ift. at hjælpe KFUM med fx at 
inddrage institutionerne i området til introduktion til idrætsgrenene i Emdrup. 

Torben har uddelt visitkort og opfordrer til at KFUM kontakter ham. KFUM efterspørger om Torben 
har skriftligt materiale som kan uddeles til aktuelle målgrupper.  

Kontaktoplysnnger til Torben: Mobil 2135 0921 og E-mail dt7r@kk.dk 

Det er aftalt, at Torben sender skriftligt materiale til brugerbestyrelsens medlemmer. 

3. Opfølgning på punkter fra sidste møde. 

• Håndspritautomater – status? Der er sat automater/håndspritborde op. 

• Skilte – afrensning og evt. nye ift. baner ikke må betrædes. Status? Der er sat nogle 
laminerede skilte op ift. hundeluftning, men problemet er desværre ikke løst.  
Hvis banerne skal lukkes ned i noget af sommerperioden er det nødvendigt med skilte om 
at græsset ikke må betrædes! 

• Gulvproblematik i hallen med lak der ”boblede op”. Status? Det er løst. 



• Gennemgangstur på anlægget med Morten Slaatorn, Thomas Sørensen og Bedri Mustafi – 
planlagt? Denne udsættes foreløbif til efteråret, da mange af tingene fra tidligere allerede 
er udbedret. 

 

 
4. Status på anlæggets drift. 

• Covid-19  - generelt og dette forår, sommer og fremadrettet. 
Vi er nødt til at følge tidens restriktioner og følge de ændringer der eventuelt måtte opstå. 
Foreningerne ser i øvrigt at medlemmerne primært klæder om hjemmefra, så 
omklædningsrummene benyttes ikke meget for tiden. 

• Udendørs denne sommer – bookinger og aflysninger. 
To x fodboldskole uge 28 og uge 30, tidsrum kl. 8:30 – 17. 

Førsteholdet KFUM fodbold vil meget gerne træne i noget af juli måned – det er et problem set med 

driftsmæssige øjne. Anlæg plejer at være lukket udendørs i juli måned for at græsset får hvile og dermed 

også kan klare efterårets belastninger.  

Aftalt på mødet: Thomas Sørensen (KFUM fodbold) melder ind, hvilke perioder og baner de gerne vil 

benytte i sommerperioden og Bedri melder tilbage hvad der kan lade sig gøre. Vi er nødt til at afvente E&S 

ift. både de fodboldskoler KFUM gerne vil afholde uge 28 og uge 30 i dagtimerne samt træning for særligt 

Herreseniors 1. hold, som starter med kampe i Danmarksserien i august måned,  og derfor gerne vil træne 

et par uger op til turneringsstart. 

René Thor Olsen udtrykker ærgrelse over at beslutninger bliver truffet i kommunen som bestyrelsen ikke 

bliver informeret om vedrørende tiltag på anlægget. Ved byggeri oplyser Morten Slaatorn, at det er 

Københavns Ejendomme der står for dette og de informerer ofte hverken Ejendomsdrift & Service og/eller 

Morten Slaatorn. 

 
5. Brugerbestyrelsens økonomi. 

Der vil blive tilført nogle brugerbestyrelsesmidler og sandsynligvis 50% af det normale beløb, så 
foreløbig kan man godt kalkulere med indkøb af eventuelle rekvisitter. 
 

6. Evt. 
Opbevaring af græsslåmaskiner (robotter) lige ved de tennisbaner som benyttes med tilskuere. 
Thomas Skouboe foreslår at opbevaringen bygges så robust, at de kan holde til at tilskuere sidder 
eller står på dem. Bedri fortæller at robotterne er et forsøg mange steder i København for at 
optimere ift. ressourcer og prioritering af arbejdskraft. 
 
Når sidste hold har spillet på græsbane om aftenen skal målene flyttes ud fra banen således at 
robotterne kan klippe hele banen. Thomas giver besked til holdene fra KFUM og Kultur N giver 
besked til foreningen SUUN, som har træningstid på græsbane. Bedri undersøger om man andre 
steder har mere officielle retningslinjer til disse hold, som kan sendes til de berørte foreninger. 
 
Området mellem hegnet og tennisbanerne bag bane 8 skal ryddes op og det står TMF for. Bedri 
undersøger hvorfor TMF endnu ikke har klaret dette. 
 



Det foreslås at skuret mellem huset og hallen udvides til flere rekvisitter – Thomas Sørensen vil 
gerne stå for byggeriet, hvis Kultur N vil betale materialerne. Bedri taler med driftsfolkene om 
idéen giver eventuelle udfordringer. Der bliver indhentet pris til Morten Slaatorn på projektet. 
 
Flemming Gutheil havde nogle punkter: 
Haluret – er mekanisk og skifter ikke automatisk mellem sommer- og vintertid. Det går pt 1 time 
forkert og bedes justeret. 
Ventilationen i hallen – tændes i teknikrummet (E&S). Opfordres til om KFUM kan få mulighed for 
selv at tænde ventilationen – evt. med en kontakt placeret udenfor det aflåste rum.  
Den føler der sidder og skal styre systemet burde fungere – der må være fejl på føleren og denne 
fejl meldes til Københavns Ejendomme, som står for ventilation. 
Kode til rekvisitrummet – batteridrevet system, som må have en fejl. Nuværende kode 2985 
beholdes og fejlen meldes. 
 
Nyt tidtagerbord – KFUM undrer sig over de selv er blevet bedt om at samle bordet. Bordet er 
stadig ikke samlet. Morten Slaatorn finder ud af hvem der evt. kan stå for denne opgave. 
 
Tennis har behov for et ur, som kan ses fra begge sider, når det hænges op. Morten foreslår at 
KFUM internt vælger at benytte brugerbestyrelsesmidler til uret. Thomas Skoubo indhenter en pris 
på ur.  
 
Badminton klubmesterskab lørdag d. 29. maj 2021 kl. 09 – 13. 
Håndboldskole indendørs uge 30 – mandag til og med fredag kl. 08:30 – 15:30. 
 
 

7. Næste møde d. 7. September kl. 17 til 18 og efterfølgende spiser vi noget mad sammen leveret fra 
Henriks café. 

 
Referat: Marianne Sandberg, Kultur N. 
 


