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Albertslund Idrætsanlæg

Referat

Brugerråd
Torsdag den 13. september 2018, kl. 17-19
Albertslund Stadion

Deltagere: Jan Dalland (Søren Feddersen) - Fodbold, Lasse Langkjær Badminton, Dorthe Johansen - Hovedafdeling og håndbold, Mursal
Butt - Cricket, Lennart Bjerring - Tennis og Ole Lindholdt
Afbud:

Jørn Jensby - Senior Idræt.

Referent: Ole Lindholdt
Dato: 17. september 2018
Sags nr.:
Sagsbehandler: OLI

A. Beslutningspunkter
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

B. Orienteringspunkter
1. Idrætsråds møde den 6.9
Ole gennemgik mødet og beslutningerne.
2. Stadion – lysprojekt
I efteråret 2018 vil der komme lys rundt om den nærmeste rondel (765 m).
3. Affaldssortering
Affaldsgården på Stadion en nu færdig, og alle skal sortere så vidt muligt. Der
har været dumpet pap m.m. midt i gården, det må selvfølgelig ikke ske.
Vi drøftede en mulighed for at starte affaldssortering indendørs, og det blev
besluttet, at vi vil forsøge ved indgang og i cafe med rest, plast og metal.
4. Budget 2019
Budgettet 2019 forventes vedtaget senest den 9.10, hvor der er næste KB
møde.
5. Nyt fra foreningerne
Hovedafdelingen, Dorte – Der evalueres på Foreningernes Dag hvor
deltagelsen fra foreninger ikke var overvældende.
Håndbold, Dorte – Det går godt og medlemstallet er som det plejer.
Badminton, Lasse – Vandet i omklædningsrum 7 og 8 er skoldende. Cafeens
åbningstider skal opdateres. Nettene er meget sjældent sat op.
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Cricket, Mursal – 1. holdet er rykket op i elitedivisionen, og 2. holdet ligger til
oprykning. En ny æra er under opsejling – tillykke.
Tennis, Lennart – Dametoilettet (rum 17) bør gentænkes – evt. flyt dør
”indenfor”.
Harpiks er et stort problem som Stadion må gå i tænkeboks omkring – både et
ønske fra tennis og badminton. En mulighed kan være, at håndbold har hal A
mandag-torsdag og de øvrige har hal B. En anden mulighed er, at hal B gøres
harpiks fri? Rengøring af harpiks gøres så vidt muligt mandag morgen i hal A
samt onsdag og fredag morgen i hal B.
Der er fodbolddrenge der klatrer over hegn ind på tennis banerne for at hente
bolde, hvad gør vi?.
Fodbold, Jan – Der er nye konstruktive kræfter i fodboldafdelingen. Der blev
spurgt til en digit tavle, der hvor man i dag havde opslagstavle – helt ok.
Forslag om en tydeliggørelse af AIF på bagdørene.

6. Eventuelt
Ole nævnte endnu engang, at der ikke må parkeres ved klubhuset eller på
græsset omkring. Der er masser af almindelige p-pladser få meter drefra.
Foreningerne skal huske at hente deres post i Informationen.

Næste møde er den 11. december til juleplatte kl. 17-19.

Med venlig hilsen
Ole Lindholdt
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