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Forum: Brugerrådsmøde 
Tid: 16. december 2008, kl. 17.30 
Sted: Stadion 

Deltagere: Per Sørensen, Fodbold (PS), Bjarne Sørensen, Tennis (BS) Michael Løgs-
trup, Håndbold (ML), Bjarke Eltard-Larsen, Badminton (BEL),  Mursal Butt, 
Cricket (MB) Carsten Boje Larsen, Idrætsanlæggene (CBL) og Ole Lind-
holdt, Idrætsanlæggene (OLI), Sim Krahl, Senior idræt (SK) 

Afbud: Jan Dalland, Hovedafdelingen (JD), Lasse Langkjær, Badminton (LL) 
Referent: Carsten Boje Larsen 

A. Beslutningspunkter 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 
SK og BS forespurgte om der var nyt omkring de sammenlagte skolers anvendelse af 
Stadion. CBL og OLI undersøger sagen. 
 
3. Forslag til næste års mødedatoer 
Godkendt 
 
 
 
B. Orienteringspunkter 
 
 
1. Åbningstider på Stadion: 
Åbningstiderne blev taget til efterretning dog med den ændring, at der i vinterferien og ef-
terårsferien ikke kun er åbent tirsdag og torsdag 17-20 men 17-22. BS spurgte om det 
var muligt at booke tennistider i dagtimerne på Stadion i ovennævnte ferier. Det bekræf-
tede CBL. 
 
 
2. Klubbernes holdning til Stadion Caféen: 
CBL fortalte kort om Caféen siden sommerferien og konkluderede, at ugens ret ikke var 
den succes som forventet, og anmode om brugernes holdning til ugens ret. Der var ge-
nerelt enighed om, at der ikke var behov for ugens ret, men at der ved f.eks. juletid kun-
ne være flæskesteg. I stedet ville man hellere have udvidet menukortet med et par retter. 
ML anmodede om, at Caféen om torsdagen først lukkede kl. 22,45 og Stadion kl. 23,15. 
CBL vil arbejde på at efterkomme ønsket med en forventning om, at Håndbold samtidig 
også overholder lukketiderne. 
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Brugerne gav samtidig udtryk for, at de satte stor pris for den fleksibilitet og kreativitet 
caféleder Anita har, når der skal være arrangementer og lignende. 
 
Endelig var der forslag om grillarrangementer til sommer på den nye terrasse samt efter-
spørgsel efter kage…   
 
3. Evt.: 
OLI orienterede om, at der bliver etableret nyt lys på grusbanerne og at huset ved ten-
nisanlægget nu indgår i den almindelige booking. BS spurgte, hvordan dette skal foregå, 
og OLI forklarede, at huset vil følge samme vil procedurer som andre faciliteter (eks. hal-
ler, baner m.m.).  
 
ML informerede om AG Håndbold efter KASI har meddelt, at de flytter til Tyskland.  
 
MB forespurgte, om skabe kommer tilbage på Vridsløselille, hvilket OLI bekræftede de 
ville. 
 
BS ytrede utilfredshed med, at der var fodboldspillere i hallen når tennis havde haltid. 
(Ikke nævnt på mødet. Regler for brug af Stadion: Det er tilladt, at opholde sig i hallen 
som tilskuer eller lignende, så længe man ikke befinder sig på banen.)  
 
ML ønskede, at Håndbolds kampe skulle fremgå af Infoskærmen alle ugens dage, og ik-
ke kun på hverdage, ligesom Fodbold har det. 
 
Flere gav udtryk for behov for et klubhus/lokale. OLI informerede om, at det ikke er 
sandsynligt, at kommunen har penge til et sådant projekt, men er positiv på at modtage 
et oplæg på klublokale indenfor Stadions eksisterende rammer.   
 
 
 
Næste Brugerrådsmøde er tirsdag den 24. februar kl. 17.00. 
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