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Albertslund Idrætsanlæg

Referat

Brugerråd
Torsdag den 12. september 2019, 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:
Jørn Jensby – Senior Idræt.
Referent: Ole Lindholdt
Dato: 17. september 2019
Sags nr.:
Sagsbehandler: BDA

A. Beslutningspunkter
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

B. Orienteringspunkter
1. Åbningstider 2020

Godkendt. Lasse vil se på vinter- og
efterårsferiens brug. Eventuelt bruge en hal
tirsdag/torsdag – dele med håndbold.
Vigtigt med afmeldinger hvis man ikke bruger sin
tid, specielt i weekender.

2. Halbyggeri

Ros fra IR omkring lydhørhed fra Byggeudvalget.
Høringssvar med specielt anke mod vinduer og
ligeledes stort ønske om at være en del af ”spare”
udvalget hvis byggeriet bliver for dyrt.
Minibanerne skal flyttes til banerne ved tennis –
dette sker fra uge 40 ved tennisbanerne. Banerne
vil være spilleklar i april 2020.

3. Budget 2020

Vi drøftede ”lukning af café og reorganisering a
f administration m.m.. Rådet havde svært ved at
se virkelighed for nogle af forslagene – der ses på
høringssvar fra flere.

4. Cykler/løbehjul

Enighed om at friholde stadion for den slags trafik.

Albertslund Idrætsanlæg
Skallerne 14
2620 Albertslund

Nyt fra foreningerne:
Hovedafdelingen – John er blevet næstformand. Der var en del snak om cafeen
omkring ændring af menu og mere smil fra personalet.
Badminton – ”Fri badminton” er under ændring til ”Fri træning” – dette fik flere til
at synes, at det var reklame til de som ikke ønskede at melde sig i klub.
Tennis – Ville gerne have fældet det store træ ved tennishuset. Ole går videre
med ønsket til Materialegården.
Håndbold – Håndbold er i opstart af sæson. Der trænes med HV den 24. og 26.
september i forsøget på at få flere medlemmer. Hallerne havde været beskidte,
nok efter skolebrug – Ole nævnte det var svært med flere gange rengøring,
men vi blev enige om en kost.
Fodbold – Spurgte til et skilt ”AIF fodboldgang” uden for døren til
fodboldgangen. En form for skilt overvejes til næste gang, dog med den pasus
at der er andre end AIF-fodbold som bruger gangen. Efterlyser pumpe, er
bestilt.
Cricket – 1. holdet overlevede i bedste række og 2. holdet tæt på oprykning til
næstbedste række. Ser gerne at der ryddes for skov bag net – Ole sender
videre til Materialegården.

Eventuelt
Albertslund Awards – opfordre til at indstille såfremt der er gode emner. AIF
jubilæer 28., 29. og 30. august 2020.
Næste møde 11. december 2019 kl. 17 – 19.

Med venlig hilsen
Ole Lindholdt
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