
 
 
 
Referat af Brugergruppemøde  
Tirsdag, den 27. februar 2007 
 
Deltagere: Ken K. Petersen, AIF Hovedbestyrelse (KP)  
 Jimmy Olsson, AIF Fodbold (JO) 
 Bjarne Sørensen, AIF Tennis 
 Sim Krahl, Senior Idræt (SK) 

Lasse Langkjær, AIF Badminton (LL) 
Mursal Butt, AIF Cricket (MB)  

 Ole Lindholdt, Idrætsanlæggene (OL) 
 Kai Schaarup, Idrætsanlæggene (KS) 
 Carsten Boje Larsen, Idrætsanlæggene (CBL) 
 
Afbud: Ingen 
 
Fraværende: Michael Løgstrup, AIF Håndbold (ML) 
 
 
l. Sidste referat 
 
Ingen bemærkninger. 
 
2. Orientering fra Stadion 
 
OL orienterede om,   
at Albertslund Svømme og Idrætsanlægs’ Virksomhedsplan var blevet godkendt og vedlægges til orientering. 
at der arbejdes på at højne informationsniveauet fra Stadion, herunder en sms-tjeneste hvor vi vil kunne ori-
entere en nærmere bestemt gruppe om f.eks. midlertidig lukning af grusbanerne. Vi vender tilbage med for-
slag til grupperinger. Internetsiden er altid opdateret, så brug den 
at brugen af VUC er til behandling i det politiske system  
at beslutning om Caféens fremtid nu ligger på borgmesterens bord 
at vi sammen med AIF, HIC og BS72 har indgået et samarbejde om at afholde Carlsberg Cup på Stadion den 
29. april 
at oplæg til brug af højtaleranlæg fremlægges på næste møde 
 
CBL orienterede om,  
at det er vigtigt, at klubberne ind i mellem tjekker deres bookninger, så hallen ikke står tom og der samtidig 
er både Blå mand og Café piger på arbejde 
at der ikke må opsættes opslag andre steder end på klubbernes opslagstavler, men at CBL er positiv på, at 
f.eks. lave reklame for en klubs arrangement, vigtig kamp eller lignende på vores ”gadeskilt”. Send blot en 
mail til CBL med forslag 
at overholdelse af rygeforbudet går nogenlunde ok, men opfordrer samtidig til, at der ikke må ryges i om-
klædningsrummene  
at når tegning til nyt crickethus modtages, fremsendes den til MB  
at der er kommet nye løberuter i Albertslund og at en ny løberute med start fra Stadion er under vejs 
 
 
3. Udendørsbaner 
 
JO kommer med oplæg/tegninger til Stadion om banefordeling 
Stadion ønsker et oplæg omkring målmandsgrav, sparkemur og brug af område til podefodbold  
OL bemærkede sig, at JO havde udvist stor velvilje til udlån af grusbanerne  
MB ville gerne indkaldes når Tress kommer og ser på netforhold. 
 



4. Indendørsbaner 
 
JO spurgte til nyt ansøgningsskema til stævner/turneringer. OL fortalte at det drejede sig om sæsonen 
2007/2008 startende den 1. september. 
LL havde bemærket sig, at rengøring i hallerne er ok og opfordrede Stadion til at tjekke Roskilde Hallernes 
håndharpiksfjerner  
 
 
5. Orientering fra foreningerne 
 
JO orienterede om, at problemerne omkring deres vaskeordning snart vil være løst.  
JO forespurgte om muligheden for at få mere opbevaringplads 
JO foreslog, at klubben skulle kunne købe stifter til luftpistolen hos Blå mænd 
JO spurgte om Stadion havde glemt at sætte vintertid på grusbanernes lys. CBL fortalte, at KS næsten daglig 
regulerer tændingstiden 
 
 
5. Eventuelt 
 
JO orienterede om nye regler for ledninger og stærkstrøm 
JO fortalte, at de afholder høstfest den 22. september, og at der er gratis adgang for CBL 
 
LL anmodede om, at Stadion skulle have en hjertestarter. OL fortalte, at det var et af de mål der er i Virk-
somhedsplanen. 
 
 
Møderække for 2007, mødested Stadion kl. 17.00 – 19.00 
 
Tirsdag den 29. maj 
Tirsdag den 4. september 
Tirsdag den 11. december 
 
 
ref: Ole Lindholdt/Carsten Boje Larsen 
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