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Albertslund Idrætsanlæg

Referat

Brugerråd
Tirsdag den 21. februar 2017, kl. 17-19
Albertslund Stadion

Deltagere: Ditte Nørrestrand (Jon Larsen), John Jeppesen, Jørn Jensby, Dorthe
Johansen, Raheel Asghar, Rikke Skjødt (Lennart Bjerring) og Ole
Lindholdt
Afbud:

Raheel Asghar

Referent: Ole Lindholdt
Dato: 22. februar 2017
Sags nr.:
Sagsbehandler: OLI

A. Beslutningspunkter
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

B. Orienteringspunkter
1. Idrætsråds møde den 6/2 – Ole gennemgik mødet og beslutningerne. Der
var en del utilfredshed om manglende interesse for AIF fra forenings
repræsentanternes side.
Der blev talt om næste års valg til Idrætsrådet, og AIF Hovedafdeling vil komme
med forslag til valgets indhold, valgbestemmelser og valgregler. Ole vil tage
forslaget videre i kommunen og derefter til Idrætsrådet. budgetforslag og
konsekvenser.
2. Tagrenovering
Renoveringen overholder tidsplanen. Der skiftes fra Hal B til A i uge 8.

3. Energinet Danmark
Nedgravning af kabler på Stadion vil starte medio marts og forventes afsluttet
senest medio april. Opgravningerne renoveres efterfølgende.

4. Booking/afbooking
Det blev vedtaget, at dette skal have stor fokus.

5. Nyt fra foreningerne
Håndbold, Dorte – Det går godt og medlemstallet er som det plejer. Dorte
sender en ½ A4 side om projektet med skolerne til Ole.
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Badminton – John er på banen igen, dejligt at se. Måske oprykning for
herresenior til sjællandsserien. Udfordringer på Herstedvester med mange unge
på få baner.

Tennis – Rikke – Der var stadig et problem med ukrudt på jordvolden og
bortkomne bolde. Mange nye unge spillere, svært at skaffe trænere. Øvede pt
med ”nyt” betalingssystem.

Senior Idræt – Store udfordringer på Hyldagerhallen ifm yoga. Der er koldt i
hallen, da man selv slukker for ventilation, da det larmer meget. Ole vil se på
problemet.

Hovedafdeling – Stor ros til Stadion for samarbejdet omkring ny Hjertestarter.

Fodbold – Har fået pige hold, både U10 og U12. Get2Sport samarbejde kører
godt. De ældre unge er svære at bibeholde i sporten.

6. Eventuelt
Reglen for indhentning af børneattester: Det er rigtigt at I i princippet selv
må bestemme hyppighed af indhentning, så længe I sørger for at der
indhentes erklæringer på nye trænere og evt. hjælpetrænere som
fylder 15 år i løbet af sæsonen. DGIs anbefalinger er dog hvert år
eller hvert andet år.
Når I årligt afleverer erklæringen til Albertslund Kommune
dokumenterer I over for os og jeres medlemmer, at I følger reglerne
og tager opgaven alvorligt. Vores anbefaling er, at I laver en
procedure om indhentning hvert andet år for alle.
Næste møde er torsdag den 18. maj 17-19. Der vil blive serveret sandwich.
Klage over lysforhold på p-plads samt stisystem (Hovedafdelingen vil kontakte
kommunen).

Med venlig hilsen
Ole Lindholdt
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