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A
lbertslund Stadion 

Forum: Brugerrådsmøde 
Tid: 19. feb. 2012, kl. 17.00 
Sted: Stadion 

Deltagere: Ole Damgaard, Badminton (OD), Sven Erik Borch, Tennis (SEB), Sim 
Krahl, Senior Idræt (SK), Dorthe Johansen, Håndbold (DJ),, Julie Bolø Sø-
rensen Hovedforeningen (JBS)  Carsten Boje Larsen, Albertslund Stadion 
(CBL) og Ole Lindholdt, Albertslund Stadion (OLI) 
 

Afbud: Yasin Avci, FC Albertslund (YA) 
 

Fraværende: 
 
Referent: 

Jan Dalland, AIF Fodbold (JD), Mursal Butt, Cricket (MB) 
 
Carsten Boje Larsen 

 
 
 
A. Beslutningspunkter 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  
 
Referat og dagsorden blev godkendt. 
 
B. Orienteringspunkter 
 
1. SMIL - Jumpfood 
OL fortalte, at der er åbningsreception af Jumpfood i Caféen den 6. marts 16:30 18:00. 
Alle blev opfordret til at møde og støtte op samt få et par smagsprøver. 
Caféen lukker i uge 9 samt 4. og 5. marts, men holder ”nødåbent” i weekenden i uge 9.  
SK og SEB spurgte om mulige smagsprøver til deres arrangementer som ligger i forbin-
delse med åbningen. DJ spurgte også til muligheden for at lave nogle arrangementer for 
familie/forældre grupper i håndbold. CBL vender tilbage på dette. 
 
2. Klubhus 
OL orienterede om, at mange placeringer af huset var blevet undersøgt, men Stadion er 
et komplekst område ift. Lovgivning, forsyningsledninger og lokalplaner. MTF har under-
søgt mange muligheder (OL viste et kort).  
Placering af klubhus ved Opvisningsbanen blev nævnte som et alternativ, hvilket der var 
stor opbakning til blandt brugerne.  
Det forventes, at Susanne Kremmer MTF indenfor de næste par uger vil komme med en 
endelig redegørelse, som kan præsenteres overfor ”AIF klubhus-gruppen”. 
 
3.    Omklædningsrum 
CBL nævnte, at det var aftalt på sidste møde, at det skulle evalueres, hvordan det gik 
med fodbolds brug af omklædningsrum på håndboldgangen.  
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Da der ikke har været brug for disse omklædningsrum her i vintersæsonen, udskydes 
punktet til af sommersæsonen er i gang  
 
4.    Ny organisering i Albertslund kommune   
OL orienterede om den nye organisation i Albertslund kommune, hvor bl.a. Kultur og Fri-
tidsforvaltningsdirektør Asger Villemos Nielsen stopper i KFF den 1. august og bliver af-
løst af Centerchef for ledelse og personale - Mette Seneca Kløve. Asger fortsætter pr. 1. 
august som vicedirektør i ”Børn, Kultur og Velfærd” indtil hans åremål udløber sommeren 
2014. 
 
5.    Idrætspolitik vedtaget   
OL præsenterede kort kommunens idrætspolitik. OD ville høre om, hvad der var drøftet i 
Idrætstrådet, da han fandt referaterne fra disse møde meget mangelfulde og opfordrede 
samtidig til, at de blev forbedret. Der var herefter en dialog omkring AIF´s indflydelse – 
herunder den organiserede idræts -  på politikken. 
 
6.    Evt.    
JBS spurgte til indhentning af børneattester. Herunder er link til kommunens hjemmeside 
som omhandler dette: 
 
http://www.albertslund.dk/Borger/FritidKulturOgIdraet/Foreningsliv/F
oreningsservice/Boerneattest.aspx 
 
OD klagede over harpiks på bænke i hallerne. DJ undrede sig, da hun aldrig fik klager 
desangående fra hendes forældre m.v. Der var ikke andre der havde bemærket proble-
mer med bænkene.  
Bølgerne om harpiks gik endnu en gang højt, hvorfor OL forslog, at lave en harpiksfri hal. 
Det var der ikke  umiddelbar begejstring for.  
 
OD roste Stadion/Café for den netop afholdte veteranfest på Stadion. 
 
DJ efterlyste, at bookingen afspejler Stadions åbne og lukkedage samt klokkeslet. CBL 
nævnte, at det ville ske. 
 
SEB spurgte til, om Stadions hjertestarter kunne flyttes udenfor. Det var OL ikke meget 
for, så JBS foreslog en ansøgning fra AIF til endnu en.  
 
OD var meget utilfreds med lysforholdene på Skallerne samt P-pladsen. Der var bred 
enighed om dette. JBS vil sende en mail til Albertslund kommunes Miljø- og Teknikfor-
valtning om det store problem. 
 
 
 
  
Næste Brugerrådsmøde er onsdag den 22. maj  2013 kl. 17.00.   

http://www.albertslund.dk/Borger/FritidKulturOgIdraet/Foreningsliv/Foreningsservice/Boerneattest.aspx
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