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Forum: Brugerrådsmøde 
Tid: 21. juni 2011, kl. 17.00 
Sted: Stadion 

Deltagere: Ole Damgaard, Badminton (OD), Sven Erik Borch, Tennis (SEB), Mursal 
Butt, Cricket (MB), Yasin Avci, FC Albertslund (YA), Firat Turan, FC Al-
bertslund (FT), Michael Løgstrup, Håndbold (ML), Julie Bolø Sørensen Ho-
vedforeningen (JBS), Carsten Boje Larsen, Albertslund Stadion (CBL) og 
Ole Lindholdt, Albertslund Stadion (OLI) 
 

Afbud:  
Fraværende: 
 
Referent: 

 
 
Carsten Boje Larsen 

 
Ol indledte med at byde JBS velkommen.    
 
 
A. Beslutningspunkter 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  
Referat og dagsorden blev godkendt 
 
 
B. Orienteringspunkter 
 
1. Klage fra AIF Tennis 
OL orienterede om klage fra Tennis og bemærkede, at det havde været rart om Tennis 
først havde kontaktet Albertslund Idrætsanlæg inden KFF, men at KFF nu havde slået 
fast, at foreninger der anvender Stadion skal respektere vedtagne retningslinjer for brug 
af Stadions faciliteter.  
 
SEB erkendte problemerne men pointerede, at det ikke var en klage, men blot en fore-
spørgsel om at finde løsninger. Til dette sagde JD, at der var tale om en klokke klar kla-
ge, og at man ikke skal kalde den andet end det. SEB  
 
Herefter var der en bred meningsudveksling og konstruktive forslag, såsom andre parke-
ringsmuligheder i byen og en appel i AP om at cykle til Stadion samt Badesø disse to 
weekender. Det blev herefter besluttet, at Hovedforeningen vender tilbage, hvis der 
fremkommer nye forslag om Albertslund Stadions generelle åbningstider. 
 
Den overordnede udfordring f.s.v.a. stævnerne er i midlertidig placering af de ca. 250 bi-
ler på den grusbane som nu bliver udlagt til kunstgræsbane.   
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2.    Rygning (væk fra matriklen) 
CBL fortalte, at Stadion jævnligt modtager henvendelser omkring det dårlige ved, at der 
kan og må ryges ved indgangen til Stadion.  
 
Der var bred enighed om dette, samt at det kunne løses ved, at der på græsset mellem 
cykelstativer samt Badesøen kunne etableres en rygepavillon. 
 
SK ønskede dog, at der ikke måtte ryges på matriklen. 
 
3     Omstrukturering af KFF efter afskedigelse af Idrætskonsulent 
OL nævnte, at der var sket en omstrukturering af den tidligere idrætskonsulents arbejde. 
Se venligst vedhæftede notat.  
 
4     Kunstgræsbane 
OL fortalte, at projektet omkring kunstgræsbanen stadig forløber planmæssigt. 
 
5     Eventuelt 
CBL orienterede om, at der ved Stadions indgang er opsat information om Stadions 
Sundhedsspor, som dybest set er en nem måde at få lavet en konditest på.  
 
Der var ønske om, at forhindringsbanen skal indgå i Stadions bookingsystem [Efterskrift: 
Det gør den nu]. 
 
JD takkede Stadion for et fantastisk samarbejde omkring AIF Fodbolds veloverståede 
fodboldstævne KMC, og tilføjede, at mange Glostrup spillere i BGA regi, meget hellere 
vil spille på Albertslund Stadion, da banerne og den løbende udvikling af området er af 
langt højere standard end i Glostrup. 
 
OD var stærkt utilfreds med at det havde regnet i hal B. OL og CBL var helt enige i dette, 
men det var desværre ikke i Stadions hænder men i MTF, som OL løbende har haft kon-
takt med for en udbedring. OD nævnte også, at der var en løs lampe i hal A. CBL nævn-
te, at OD altid er velkommen til at sende en mail, så disse forhold hurtigt kan udredes.  
 
SEB spurgte til et kraftigere hot-spot samt et funktionsdueligt hot-spot. Stadion vender 
tilbage. 
 
ML fortalte, at Håndboldstævnet var forløbet godt. 
 
MB ønskede adgang på Stadions cricketbane på Stadions lukkedage. Dette vil blive ta-
get op, jf. pkt. 1. 
 
JBS var ked af, at Gymnastik havde mistet tid på Vridsløselille Skole om onsdagen. OL 
beklagede, men tiden er optaget af AI. 
 
JBS samt SK anmodede om status på genhusnings af Senior Idræts mistede tid i Tennis 
huset om tirsdagen. OL vender tilbage.  
 
På næste møde vil Caféens udvikling blive drøftet. 
 
Efterskrift: 
På grund af den forestående sommerferie, og de igangværende budgetpla-
ner, tilbydes Senior Idræt at være i Stadion Cafeen/Terrassen som en her og nu løs-
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ning, mens der bliver arbejdet videre på sagen henover/efter sommeren, dog uden at lo-
ve noget. Området foran det nuværende Pagodehus på 24 m2 kunne eventu-
elt bebygges. 
 
 
 
 
Næste Brugerrådsmøde er tirsdag den 8. september 2011 kl. 17.00.  
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