Referat brugerrådsmøde
den 13.10.2022
Tilstede: Lasse Langkjær, badminton – Mursal Butt, Cricket – Lennart Bjerring, Tennis – Jørn Jensby, Senior
idræt – Rie Pedersen, Gymnastik - Ole Lindholdt – Theodor Nielsen, Get2Sport.
Afbud: Christina Teller, håndbold – Jan Dalland, fodbold – Dorthe Smidt Johansen, AIF

1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Theodor fra Get2Sport, ny mand på posten, startede mødet med en præsentation af sig selv og
hans arbejde i Get2Sport projektet.
2. Budget 2023.
Ole gennemgik budgettet og budgetaftalen.

3. Årshjul 2023.
Ole bad de enkelte foreninger sende store som små ”arrangements datoer og overskrift” til Oles
mail.
Det gælder ikke kampe og træningstider.

4. Energi planer – hjælp os med at spare.
Albertslund Idrætsanlæg er ligesom alle andre i gang med en større gennemgang af mulige energi
”tyve” på området.
Udover det direkte krav fra kommunen med 19 grader i bygningerne har vi indført ”tvungen”
booking forpligtelse af fodbold for at der er lys på kunstgræsbanerne - vi har ændret lys tiden på
Padelbanerne - vi har slukket for saunaer på Syd Svømmehal - vi har bedt om tilbud på sensorer i
gangarealerne på stadion og - vi har sendt tilbud videre i systemet på LED lys i hal 2 + 3.
Gode ideer modtages meget gerne.

5. Åbningstider uge 42.
Ugen har almindelige åbningstider, undtagen lørdag 8 – 13.30.

6. Nyt fra foreningerne.
Badminton: Det går som det plejer.
Lasse udtrykte stor skepsis omkring dårlige faciliteter i Toftekærhallen.

Tennis: Stor glæde omkring mange nye medlemmer, så klubben tennis+padel er ca. 400
medlemmer.
Derefter var der frustration over ikke snart at blive hørt fra Materialegården omkring træ- og busk
fældning. Ole lovede at rykke. De mange træer kaster blade ned på banerne, så folk falder og
kommer til skade samt banen bliver ødelagt.
Lennart bad om en kost eller bladsuger til banen, eventuelt stadion passer banerne bedre.

Senior Idræt: Stor medlemsfremgang, efterhånden et meget stort job at afvikle så mange forskellige
hold, positivt sagt.
Snak om yoga til hal 1, bolden ligger hos Jørn – Ole er positiv.

Cricket: Placering som nr. 5 i landets bedste række. Bedste resultat til dato

.

Der var desværre samme frustration omkring træer som vokser ind gennem hegnet og ind på
banerne. Ole lovede at rykke.
Pitchen mangler tromling. Morten har tidligere lovet det gjort.
Der blev talt om det meget hærværk på læskur og sen.idræts rum!!!!

Gymnastik: Rie fortalte om bruddet med TGAV, som gør, at gymnastik har mistet en del gode
gymnaster og instruktører – men ser nu, en ret stor tilgang i de små rækker. Det har været nogle
hårde måneder at være frivillig i.
Rie efterlyste bedre rengøring omkring springgraven i hal1.
Booking af arrangementer skal forespørges via vores booking portal, aldrig direkte til enkelt
personer. Linket til portalen er på Stadions hjemmeside.

Generelt: Der var en del snak omkring cafeen, derfor blev der foreslået et café møde i nær fremtid.
Det er både noget omkring udbud, priser samt ekstraordinære tilbud.

7. Næste møde.
Torsdag den 8.12 kl 17 – 19.30, inkl. let julemad

Med venlig hilsen
Referent Ole Lindholdt, 14.12.2022

