Referat

Forum:
Tid:
Sted:

Brugerråd
Torsdag den 20. juni 2018, kl. 17-19
Albertslund Stadion

Deltagere: Lasse Langkjær - Badminton, Dorthe Johansen - Hovedafdeling og
håndbold, Trine Hoffmann - Håndbold, Mursal Butt - Cricket, Lennart
Bjerring/Jytte – Tennis, Jørn Jensby – Senior Idræt, Jan Dalland Fodbold og Ole Lindholdt
Afbud:
Referent: Ole Lindholdt

Dato: 20. juni 2019
Sags nr.:
Sagsbehandler: OLI

A. Beslutningspunkter
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

B. Orienteringspunkter
Idrætsrådet 4. juni 2019 – Kort gennemgang af Idrætsrådets møde den 4. juni.
Det blev her omtalt, at Nyhedsbrevet fra Idrætsrådet er god læsning for alle.

Haludvidelse – Det går planmæssigt omkring den nye hal. Minibanerne
forventes flyttet senest oktober 2019. Ibrugtagnings datoen for hallen er stadig
juni 2021.

Stævne aktiviteter – Ros fra både håndbold og fodbold til Stadion. Næste års
har håndbold 50 års jubilæum og stævnet holdes 6. og 7. juni og fodbold i
Pinsen. Det giver desværre kun 3 dage mellem stævnerne.
Nyt fra foreningerne:
Tennis – Vi skal have stor fokus på vanding af baner, når HP klargør
tennisbanerne i 2020.
Der klages over bjørnekløer og ukrudt på og bagved banerne. Ole sender
klagen videre til Materialegården som står for fjernelse af bjørnekløer.
Jytte spurgte ind til nyt låsesystem og eventuelle ideer til nyt. Alle forslag koster,
og derfor blev der henvist til den årlige bygningsgennemgang.
Vi talte om problematikken med kvinde/herre toilet i omklædning 16 & 17.
Håndbold – Trine spurgte til udskiftning af de nuværende låse m/nøgler til låse
m/kode. Håndbold betaler for udskiftning og Ole får en liste med de enkelte
koder. Håndbold går i gang efter sommer.
Der kommer kortbaner i begge haller. Der skal være bøsninger til målene.
Trine var ked af den megen aflysning, som Ole lovede var helt ekstraordinært.
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Senior Idræt – Stor ros til de ”blå” mænd på stadion.
Badminton – Meget varmt vand i omklædning 7 og 8.
Der skiftes køleskab/boldskab til et meget mindre – vi ser på evt nyt sted til
placering af det nye skab, så det ikke står i et depotrum.
Stadion blev bedt om at klippe hækken ned ved p-pladsen. Ole giver opgaven
videre til Materialegården.
Fodbold – Baneoversigten ved den store rondel bør renoveres eller fjernes. Ole
arbejder videre med oversigten.
Udskiftningsboksene bør drøftes med formand igen.
Hovedafdelingen – God generalforsamling.
Sundhedsrådet har spurgt til idræt for folk med nedsat fysik. Alle var åbne
såfremt der kommer henvendelser, men pt er der ingen henvendelser.
Cricket – Pitchen trænger til en tromling.
Ros til banen, undtagen en enkelt gang med lidt afskåret græs på banen.

Eventuelt
Der opsættes fitness rundt den store rondel i uge 28.

Næste møde 25. september kl. 17 – 19.

Med venlig hilsen
Ole Lindholdt
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