
Brugerbestyrelsesmøde, Emdrup Idrætsanlæg, tirsdag d. 13/9 2022 

Kultur- og Fritid Bispebjerg: Morten Slaatorn, Nicole Månsson 

Ikke til stede: Thomas Skouboe 

  
1. Valg af referent 

➢ Nicole, Kultur- og Fritid Bispebjerg 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

Ja 

 

3. Opfølgning på punkter fra sidste møde: 

3.1. Gennemgangstur på anlægget i 2022: Thomas Skouboe (tennis), Thomas Sørensen 

(Fodbold) og Morten Slaatorn 

Thomas S.: fortsat problemer med skrald ved pladsen, og manglende vedligehold. Sætter 

spørgsmålstegn ved driftsteamets arbejdsopgaver, med ønske om at bestyrelsen får indblik 

i medarbejdernes arbejdsopgaver, for forståelse for anlæggets drift.  

Vedligehold af fodboldbaner: god indsats fra både Werner og Bispebjerg Faciliteter 

(tidligere Ejendomsdrift og Service) generelt. 

Ønske fra bestyrelsen om indsigt i struktur i Bispebjerg Bydel og kommunikation ml. bl.a. 

Kulturen og Faciliteter. 

Werner, Faciliteter Grønt/ude: kommunikation skal gå gennem Morten S. 

Morten S.: Får overblik over arbejdsopgaver fra Bo Hindkjær. Generelt tilfredshed fra 

Kultur- og Fritid Bispebjerg med Faciliteter Bispebjerg. 

3.2. Ur til tennis udendørs, som kan ses fra begge sider: ikke aktuelt. Morten S. afventer 

tilbagemelding fra foreninger. 

3.3.  Ny to-do liste 

• Måltavle – skulle være løst. Klubben skal melde tilbage hvis opgaven ikke 

er løst.  

Peter Svendsen (fodbold): der er problemer med tavlens funktion ifht. 

kamptid, dette meldes ind til driftsteamet af Morten. 

Morten S.: foreningerne skal generelt melde tilbage efter ca. 2-3 uger, hvis 

en opgave der er videregivet ikke er blevet løst. Der er ikke ressourcer til 

at tjekke op på opgaver, efter de er videresendt til driftsteamet. 

• Der skal følges op på resterende af to-do punkterne fra sidste møde. René 

Thor Olsen (CF). beder diverse foreninger om at tjekke op og melde 

tilbage hvis punkter ikke er udført. 

3.4. Cykelstativ ved tennishal: nye regler for cykling ved anlægget – man har tidligere kun 

måttet cykle til cykelstativerne ved hovedindvej til anlægget. Obs pukt at cykling inde på 

anlægget skal være forsigtig, da der oftest er børn på anlægget.  

3.5. Renovering af indkørslen: ikke relevant, da det skal gøres om når der anlægges 

kunstgræsbaner 

3.6. Utryghed på anlægget: ikke noget nyt fra foreninger.  

• Morten S.: har fået pris på at have rådhusvagt gående. Undersøger midler 

til at ansætte en til vinterperioden.  

• 15-24 team: medlemmer har mødt dem på anlægget, med stor 

tilfredshed. Til orientering til foreningerne, runderer teamet efter en plan 

for tryghedsindsats bydækkende på anlæg, ud fra hvor meget hærværk og 

utryghed der meldes ind på det enkelte anlæg. 



• Steen Kriegel Pedersen (håndbold) Der sættes spørgsmålstegn ved om der 

er planer om at lyset på anlægget skal slukkes. Morten S.: forventer ikke 

at tryghedsbelysning på et ubemandet anlæg bliver påvirket. 

• Alarm til dør der står åben: Morten S. følger op på det. Der har ikke været 

problemer med indbrud siden sidste møde.  

• Søren Bergqvist (spejdere): har haft problemer at nogle sidder og ryger. 

Har opsat en beholder med sand, for at de kan rydde op efter sig. Har 

afhjulpet problemet; de rydder generelt op efter sig selv og giver ikke 

gener. 

3.7. Kunstgræsbane: ikke noget nyt. Proces er sat i gang, Gudrun fra KFF vil give en melding når 

der er nyt. Indtil da er forventningen at det anlægges som planlagt. 

• René O.: Bænke ved kunstgræsbane ikke med i budgetforlig.  

• Midler til at anlægge beach baner er vedtaget, og anlægges efter 

kunstgræsbanerne. Processen skal fastsættes og en tidshorisont kendes 

ikke.  

• Jan og René (CF): vil ved lejlighed spørge Gudrun om man kan anlægge 

banerne samtidig.  

• Kunstgræsbaner: opmærksomhed på vedligehold (ca. 10 år, hvis de holdes 

rigtigt) 

4. Nyt fra KFF 

Ikke noget nyt. 

Kampsportens Hus er åbnet. 

Lundehushallen: afprøvning af harpiks har givet problematik ifht. Det rengøringsmiddel der skal 

bruges, da det ødelægger gulvet. Steen P. (håndbold): Pt. kan hallen ikke bruges, skulle bruges af 

foreninger mandag og torsdag 

 

5. Brugsretten, status 

René O. (CF): ikke noget nyt. Skal indsende nogle informationer til Morten S., de er på vej men der 

er forsinkelser. 

 

6. KFUM’s leje af lokaler/aftale om ejendom Nøkkerosevej 23, 2400, Kbh N 

Udvikling af aftalen ligger inde ved Rikke Lauritzen og Mariane Kruckow 

(Folkeoplysningsforeningen).  

Flemming Gutheil (CF): har modtaget dokumenter ifbm. Udarbejdelse af brugsaftale, lige nu 2. 

udkast. Uenighed i flere punkter (i alt uenig i 35 punkter). Er blevet bedt om at indsende gamle 

aftaler, dette har foreningen ikke ressourcer til. Morten S.: foreningen skal gøre taskforce 

opmærksom på dette, så kommunen selv går tilbage i arkiver og finder relevante aftaler. 

Foreningen mangler generelt hjælp/ressourcer til at indgå i forliget når driftsaftale skal udarbejdes. 

Morten S.: dette skal foreningen tage op med taskforce.  

René O. (CF): har talt med afsender af dokumenterne, med utilfredshed omkring 1. udkast.  

Flemming G. (CF): ønsker indsigt i organisering og arbejdsopgaver, for forståelse af foreningens 

samarbejde med KFF. Morten S. sender organisationsoversigt.  

Henrik Persson (CF): hvem skal de tage fat i? 

Morten S.: Mads Kamp, leder af folkeoplysningen  

 

Morten S.: generelt er vi indgang til kommunen, og kan herfra hjælpe foreningerne videre til den 

rigtig kontakt for diverse spørgsmål. Der skal aftales et separat møde med taskforce ang. 



Brugsaftale. Kan bruge diverse forbund i arbejdet med KFF, for at finde nødvendige kompetencer 

og ressourcer.  

René O. (CF): møde opsat i oktober.  

 

Peter S. (fodbold): bestyrelsen skal/vil fremad gøre opmærksom på relevans for diverse afdelinger i 

KFF, så kontaktperson fra afdeling inviteres til møder. 

 

7. Brugerbestyrelsens økonomi/brugerbestyrelsesmidler 

Korrespondance ml. Morten S. og René O. (er videresendt til brugerbestyrelse):  

Uklarhed om regelsæt – René efterspørger regelsæt på skrift. Morten S. har i ledernetværk 

undersøgt om regelsættes findes skriftligt, men kunne ikke få det bekræftet. 

Har efterfølgende meldt problematik ind til Mads Kamp, og fået svar (dette læst op til mødet). 

Dokumentet forventes at blive udarbejdet til et officielt dokument (underskrevet og stemplet). Når 

Morten S. har dette, deles det med brugerbestyrelsen.  

Aktuel problematik med elektriker der er anvendt, uden at Morten S. har set tilbud. Herunder er 

der rammeaftaler der skal følges ved udbydere.  

 

Jan (CF): efterspørger om man kan eftergodkende regnen for elektrikeren, da udbyderen skal 

betales og det er en stor udgift foreningen har svært ved at dække.  

Morten S.: det er en besværlig proces, og Faciliteter skal inddrages 

 

Morten S.: brugerbestyrelsesmidlerne fra sidste møde står der stadig, og kan bruges som normalt 

(ikke relateret til elektriker regning). Skal bestilles gennem Morten. Midlerne skal bruges inden 

årets udløb.  

 

8. Tømning af skraldespande 

Der bliver ikke tømt skrald på terrassen – der er sendt billeder til Morten S., som har sendt det 

videre. 

 

Skrald ved tennisbaner bliver ikke tømt. Det blev noteret på gang v. anlægget, og meldt ind. 

Morten S. undersøger aftaler omkring tømning af skraldespande med Bo Hindkjær, så der er 

klarhed.  

 

9. Evt.  

René O. (CF) på vegne af Thomas Skou: Grene der er klippet ved tennisbaner: ligger der stadig 

Morten S.: er meldt ind. 

 

René: Holbergskolen var inviteret til mødet, har ikke fået svar 

 

10. Næste møde 

Tirsdag 10/1 kl. 17:00 


