Forum:
Tid:
Sted:

Brugerrådsmøde
6. dec. 2010, kl. 17.00
Stadion

Deltagere:

Lasse Langkjær, Badminton (LL), Sim Krahl, Senior idræt (SK), Jan Dalland, Hovedafdelingen (JD), Jesper Ørngreen, Tennis (JØ), Mursal Butt,
Cricket (MB), Per Sørensen, AIF Fodbold (PS), Carsten Boje Larsen, Albertslund Stadion (CBL) og Ole Lindholdt, Albertslund Stadion (OLI)

Afbud:

Yasin Avci, FC Albertslund (YA) Michael Løgstrup, Håndbold (ML) Poul
Have, Fodbold (PH)
Carsten Boje Larsen

Referent:

Albertslund Idrætsanlæg

Referat

Dato: 7. december 2010
Sags nr.: 07/15580
Sagsbehandler: BDA

A. Beslutningspunkter

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden blev.

B. Orienteringspunkter
1. Budget 2011
OL orienterede om budget 2011. Anlægspuljen nedlægges men øvrige puljer bibeholdes. Idrætslederfesten bibeholdes men bliver økonomisk skåret ned fra kr. 180.000 til kr.
100.000. Albertslund Idrætsanlæg (AI) skal spare kr. 605.000, og har derfor måtte afskedige 2 personer, heraf en blå mand på Stadion.
CBL supplerede med, at der over de sidste to år er afskediget vikarer samt fastansat
personale på Stadion, så de ”Blå mænds” resurser er faldet med 20-25%, hvilket vil få
konsekvenser for klargøring af Stadion, herunder rengøring.
Følgende tiltag overvejes af Stadion:
Åbne Stadion en halv time senere om fredagen, hvilket vil mindske Senior Idræts haltid
med en halv time.
Lukke Caféen om fredag aften p.g.a. af meget lav omsætning. Der var bred opbakning til
dette.
Lukke Stadion fredag kl. 18 grundet den meget lave udnyttelsesgrad. AIF Badminton og
Fodbold vil arbejde med dette.
SK forslog, at der i Toftekærhallen bliver opsat skilte med, at brugerne selv skal rydde op
efter sig selv.
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Referat

JØ nævnte, at tennisafdelingen er positive på, at gentage dette års arbejdsweekend til
næste år.
2. Arrangementer
CBL mindede om, at det er vigtigt, at foreningerne husker Stadions åbningstider i weekenderne, som er lørdag 8-18 og søndag 9-19, så der ikke skal bekostes ekstra mandskabstimer.
Ligeledes er det vigtigt, at eventuelle arrangementer samt aflysninger foretages senest 4
uger før afholdelse/aflysning af hensyn til overenskomstmæssigt varsel overfor de ansatte ”Blå mænd”.
3 Opbevaringsforhold
CBL fortalte, at der arbejdes med at forøge opbevaringsforholdene på Stadion i form af
at opstille yderligere containere. På en rundspørger tilkendegav Tennis og Cricket, at de
ikke havde behov. De øvrige foreninger havde et øget opbevaringsbehov.
4 Mødedatoer næste år
Mandag den 7. marts 2011, kl. 17.00-19.00
Tirsdag den 7. juni 2011, kl. 17.00-19.00
Torsdag den 8. september 2011, kl. 17.00-19.00
Torsdag den 8. december 2011, kl. 17.00-20.00, incl. julefrokost
5 Eventuelt
SK fortalte, at der på Stadion, af Stadion, bliver etableret en ny Krolfbane.
OL oplyste, at den 2-årige ansøgning til huset ved Tennisanlægget er udskudt, da Tennis har klaget over fordeling af huset, hvorfor Kulturudvalget har bedt Kultur- og Fritidsforvaltningen forsøge at finde en konstruktiv løsning, som der pt. arbejdes på.
LL oplyste, at han ikke genopstiller som formand, men at han nok i en periode er at finde
i kredsen omkring Badminton. LL spurgte til, at det var muligt allerede nu at booke i sæsonnen 2011-12. OL nævnte, at det kan være for tidligt, da der er diskussioner i Idrætsrådet om facilitetsudnyttelse.
LL nævnte på Hovedforenings vegne, at man ikke er tilfreds med at faste brugere af
Stadion bliver afbooket uden grund, at det er en konkurrenceforvridende aktivitet, at Stadion åbnes mellem jul og nytår for et Zumba-arrangement, og slutteligt spurgte LL til, om
andre også kunne benytte Stadion mellem jul og nytår.
OL nævnte, at det ikke er konkurrenceforvridende, da Zumba er en del af AI’s Fitnesstilbud. OL nævnte samtidig, at Zumba alle lørdage og søndage er taget af programmet,
samt at der ikke bliver åbnet på Stadion mellem jul og nytår.
Efterskrift
Der bliver anskaffet fire container til foreningerne som erstatning for de eksisterende to
containere (Håndbold og Senior Idræt). Stadion beder Formanden for Hovedforeningen
Jan Dalland finde frem til en fordelingsplan blandt AIF - Fodbold, Håndbold, Badminton
og Senior Idræt, som forelægges Stadion. Containerne leveres i december 2010.
God jul og godt nytår.
Næste Brugerrådsmøde er mandag den 7. marts 2011 kl. 17.00.
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