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Forum: Brugerråd 
Tid: Mandag den 11. september kl. 17.00  
Sted: Albertslund Stadion 

Deltagere:  Jon Larsen, John Jeppesen, Lars Østenfjeld (Jørn Jensby), Dorthe 
Johansen, Lennart Bjerring, Mursal Butte og Ole Lindholdt 
 

Afbud:  
Referent: Ole Lindholdt 

A. Beslutningspunkter 
 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
 

Godkendt 
 

B. Orienteringspunkter 
 
 
1. Kommunikation til/fra stadion 
 
Det blev aftalt, at badminton og håndbold sender en specificeret oversigt til 
Stadion over hvilke årgange/hold der træner/spiller kampe hvornår. Det gælder 
for alle ugens 7 dage. Fodbold gør det i forvejen. 
Der blev også opfordret til at huske afmeldinger. Der er ikke ressourcer til en 
10 timers vagt, når der er sport i 2 timer. 

 
 
2. Nyt fra Folkeoplysningsloven 
  
Punktet blev udskudt til senere, da der i stedet vedlægges et skriv om 
ændringerne. Der vedlægges ligeledes en skabelon for et tilskudsregnskab. 
 
 
3.  Budget 2018 - proces 
 
Processen for budget 2018 er startet og i gang. Budgettet skal senest vedtages 
den 15. oktober 2017. Der er for BKF foreslået grønthøster på kr. 140.000 og 
en besparelse på administrationen m.m. på 327.000,-. Disse forslag vil 
selvfølgelig også ramme AI, hvilket kan berøre personale, åbningstider eller 
andet. 
 
4. 2018 kalender 
 
Forslaget til åbne/lukkedage 2018 blev enstemmigt vedtaget. Håndbold roste AI 
for fleksibilitet omkring weekendtiderne. 
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5.  Nyt fra foreningerne 
  
Cricket var slut på sæsonen, ligesom aftalen med KB var ophørt. Hvis det bliver 
aktuelt med KB på et senere tidspunkt vender Mursal tilbage. 
Der er træer buske der skal klippes/fældes, både ved kastestedet og ved sight 
screen. Ole går videre med dette til Materialegården. 
 
Tennis nævnte at den nye minitennis var anlagt med gamle mål, men Stadion 
skulle ikke gøre mere i sagen. 
Der er bjørnekløer ved bane 5 og 6. Dette er sat i gang 12.9. 
Tennis har klubmesterskaber på lørdag. 
Man vil meget gerne have fjernet al tjørn og lignende rundt banerne. 
Ole taler med kunstneren og at se at få sig gjort færdig. 
 
Fodbold er kommet godt i gang og har indledt samarbejde med Glostrup 
omkring et U19 hold.  
Der er ros til Stadion om fleksibilitet ved våde græsbaner og skift til kunstgræs. 
 
Senior Idræt har god tilgang til volley. De overvejer nu at flytte fra 
Toftekærhallen til Stadion. 
 
Håndbold havde et godt stævne i sommers, stor ros til de blå mænd (det 
samme fra fodboldafdelingen). Ole nævnte i den forbindelse, at det for begge 
stævner bliver nødvendigt med en lille reducering af antal deltagere, grundet 
parkeringsforhold. Vi afholder møder i den nærmeste fremtid om dette. 
Der blev spurgt til net i hal B, de er sat op. 
Håndbold fortsætter sit succesfulde skole/håndbold initiativ, nu til 4 skoler. Stor 
ros med det flotte initiativ. (Tennis kører lignende samarbejde med skoler). 
 
Hovedafdelingen - Gang i byen var repræsenteret af 6 AIF afdelinger, flot. 
Der blev efterspurgt regler for valg til Idrætsrådet. Regler for valg sendes når vi 
kender den endelige udvalgsstruktur.   
 
Eventuelt. Ole opfordrede endnu engang til at færdselsloven overholdes 
omkring parkering. Der må ikke parkeres ved klubhus og opvisningsbanen og 
heller ikke i busbanen. Al parkering skal ske i båsene på p-pladsen. Der blev 
foreslået politi og bøder for at få det til at virke. 
 
 
6. Eventuelt 
 
Ole opfordrede endnu engang til at færdselsloven overholdes omkring 
parkering. Der må ikke parkeres ved klubhus og opvisningsbanen og heller ikke 
i busbanen. Al parkering skal ske i båsene på p-pladsen. Der blev foreslået 
politi og bøder for at få det til at virke. 
 
Mursal er fremover kontaktperson for cricket - mursal@tagc.com 
 
Der blev klaget over en sur vagt på stadion den 9.9. 
 
Tak for endnu et godt og konstruktivt møde. 
 
 
Ole Lindholdt 

mailto:mursal@tagc.com
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Tilskudsregnskab  

for frivillige folkeoplysende foreninger  
  
  
Foreningens navn:  

 
  

Tilskudsregnskab for regnskabsår:              
       

         kr.  

Kontingent:  

Kontingentsats for medlemmer i alderen 0-17 år om året:  kr.  

Kontingentsats for medlemmer i alderen 18-24 år om året: kr.  

Antal medlemmer i alderen 0-17 år (gennemsnit for året): personer  

Antal medlemmer i alderen 18-24 år(gennemsnit for året):     personer   

Foreningens samlede indtægter i året:                                              kr. 

                 

 Revisors bemærkning og underskrift:   
  
Dato:   

 

Den samlede bestyrelses underskrift:  
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