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Albertslund Idrætsanlæg

Referat

Brugerråd
Tirsdag den 11. december 2018, kl. 17-19
Albertslund Stadion

Deltagere: Lasse Langkjær -Badminton, Dorthe Johansen - Hovedafdeling og
håndbold, Mursal Butt - Cricket, Lennart Bjerring/Jytte - Tennis og
Ole Lindholdt
Afbud:

Jørn Jensby - Senior Idræt & Jan Dalland - fodbold.

Referent: Berit Jacobsen
Dato: 19. december 2018
Sags nr.:
Sagsbehandler: OLI

A. Beslutningspunkter
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

B. Orienteringspunkter
Åbningstider 2019:
Der blev foreslået at holde lukket om onsdagen i skoleferierne, da der ikke er så
mange fremmødte.
Jytte ønsker åbent til 18.30, og det blev besluttet.
Lasse vender tilbage med deres ønske angående træning i ferierne.
Dorthe giver Trine besked om hvornår de ikke træner og melder det
efterfølgende ind til kontoret.
Get2Sport projekt:
Der er startet et 2 årigt projekt med en fastansættelse af Laila Segvi Holme som
konsulent. Projektet drejer sig om at skaffe/beholde frivillige, skaffe/beholde
idrætsfolk og samarbejde med skole (åben skole) og boligsociale selskaber for
at udbrede idræt. Projekt er et samarbejde mellem DIF, Albertslund Kommune,
AIFD fodbold, BS 72 og Albertslund Taekwondo. DIF har bevilget 300.000 pr. år
og Albertslund Idrætsråd har bevilget 100.000 pr. år. Dorthe meldte ind, at de
har alt muligt godt materiale til Laila, som er lige til at bruge i forhold til skolerne.

Røgfri skoletid samt et røgfrit Kultur- og Fritidsmiljø:
Der skal arbejdes for røgfrit idrætsmiljø. Ambitionen er i høring december ud.

Dorthe - Håndbold; Der kommer formand – hende der har siddet har ikke tid til
det mere. Der begynder at komme lidt flere medlemmer, og der er startet fædre
håndbold.
Ole nævnte risikoen for færre baner til håndboldstævnet. Dorthe og Blume
indkaldes til møde om muligheder for færre biler til stævnet.
Beredskabsstyrelsen vil ikke godkende alle de mange biler, da det i 2018 gav
store trafikale udfordringer.
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Dorte - Hoved afdelingen:
Lars som står for regnskab o.l. er desværre blevet syg, så pt. er det Jørn som
træder ind. Hovedafdelingen prøver at tale med ALOT om at komme ind i AIF.

Jytte – Tennis: Der var stadig problemer med at få stolperne ned i bøsningerne i
hal B. Ole mener, at det er blevet ordnet, men Ole følger op på det og melder
tilbage
Så er der en anden ting ”Harpiks” der lå så meget om tirsdagen, så det lå i
klumper, hvad gør vi ved det harpiks. Ole har skrevet om det i sidste ref.
I det nye år i april når HP kommer og gør banerne klar, vil tennis gerne have at
vi er lidt mere med inde over.
Ole tjekker op på nøglerne til tennisbanerne og klubhuset.
Bladene som falder af træerne, hvor gør vi af det , der er virkelig mange.
Bladene skal lægges over hvor vi andre lægger bladene, Jytte syntes at det er
et problem at der ligger så meget, og det lugter. Ole taler med de blå mænd om
at fjerne blade.
Klubben vil gerne have installeret en opvaskemaskine i klubhuset , hvordan gør
vi ? Ole siger at det skal de tale med Poul Erik om , så hjælper han med
vejledning.
Ellers går det rigtig godt med tennis – de skal have stævne i weekenden og der
er fuldt booket.

Mursal – Cricket. De har træningstider på Herstedøster skole, men der er
problemer med lyset – der er ikke lys nok til at spille. Det forventes at blive løst i
foråret. Pt. kan anlægget ikke trække mere.
Cricket vil gerne have et større træningslokale, de vil derfor søge om plads på
stadion evt. lørdag aften.
Stadion er ikke med ind over vedligeholdelsen på Pitchen, men den bliver slidt,
den er 4-5 år gammel. Ole mener den holder minimum 10 år.

Lasse – Badminton:
Har for nylig indberettet medlemstal, som desværre er gået meget ned.
Stævnet gik rigtig fint, og stor ros.
Der er mange aflysninger om onsdagen.
Badminton har oplevet, at cafeen lukker 30 min før annonceret tid - Ole sagde
at det vil ikke ske mere.
Der er mega varmt i bruserne, vi taler med Poul Erik om at kigge endnu engang
på det. Det bliver justeret hele tiden. Ønske om at åbne omklædningsrum 5 og
6 samtidig med 7 og 8, så der er bedre varme på vandet .

Evt.:
Parkering. Der opleves, at der holder biler parkeret, hvor der ikke er lys ? vi tror
der er nogen der kysser eller lufter hund, tror ikke at det er et problem. Det har
virkelig hjulpet med at få lys på parkeringen, foreningerne er meget glade.
Kommende mødedatoer – 27/3, 11/6, 11/9 og 13/11 – kl. 17-19.
Tak for god ro og orden, og tak til Berit for at have hjulpet med referat. Du er
genvalgt.
Glædelig Jul og godt Nytår.

Med venlig hilsen
Ole Lindholdt
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