Forum:
Tid:
Sted:

Brugerrådsmøde
12. juni 2013, kl. 17.00
Stadion

Deltagere:

Ole Damgaard, Badminton (OD), Sven Erik Borch, Tennis (SEB), Sim
Krahl, Senior Idræt (SK), Elene Emmeline Mathilde Bolø Hovedforeningen
(EEMB), Jan Dalland, AIF Fodbold (JD)Carsten Boje Larsen, Albertslund
Stadion (CBL) og Ole Lindholdt, Albertslund Stadion (OLI)

Afbud:

Dorthe Johansen, Håndbold (DJ)

Fraværende:

Yasin Avci, FC Albertslund (YA), Jafar Butt, Cricket (JB)

Referent:

Carsten Boje Larsen

Albertslund Stadion

Referat

Dato: 13. juni 2013
Sags nr.: 07/15580

A. Beslutningspunkter
1.

Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

B. Orienteringspunkter
1. Cafè, ny leder
OL fortalte, at der er ansat en ny Caféleder, som skulle indgå i en teamledelse med Paul,
men Paul har sagt op.
EEMB efterlyser løsninger på stor travlhed ved f.eks. gymnastikopvisning.
2. Status for klubhus, herunder proppenge
OL fortalte, at der skal være en ”proppenge-snak” inden ibrugtagning af det nye klubhus. Der var enighed om dette.
DJ har pr. mail fremsendt følgende:
Jeg kan kun bakke op om at der skal betales proppenge i det nye klubhus og jeg kunne
også godt tænke mig at der kommer regler for spisning. Så ”de” ikke bare kan sidde og
spise egen mad når cafeen er åben.
EEMB fortalte om indretning af huset.
Tidsplan:
Kontrahering forventes afsluttet i løbet af uge 22 og 23
Nedrivning, fundaments arbejde og forsyningsledninger, start uge 25/26, slut uge 34
Levering og opsætning af præfabrikeret hus i uge 37 (9.-13. sep. 2013)
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3. Omklædningsrum
CBL nævnte, at det var aftalt på sidste møde, at det skulle evalueres, hvordan det gik
med fodbolds brug af omklædningsrum på håndboldgangen. DJ havde fremsendt følgende kommentar:
Omklædning har ikke altid været godt for håndbold, da vi mange gang kun har stået med
kun to omklædningsrum og vi har oplevet at der meget mere beskidt pga. fodboldstøvler.
Så kan fodbold ikke bede deres hold om at tage tøjet med sig når de går, lige som man
gør i håndbold og nok også i mange andre klubber. Så kort kan man sige, at håndbold
ønsker at fodbold bliver og klæder om på fodboldgangen.
JD nævnte, at man skal være opmærksom på, at fodbold er er sportsgren, hvor man bliver beskidt, og ”sviner”.
OD har ikke haft problemer med græs
Alle, og i særdeleshed fodbold, blev anmodet om, at gøre fodboldspillere opmærksom på
bl.a. regler om, at man ikke må bære fodboldstøvler indendørs.
4. Evt.
EEMB fortalte, at Gymnastik er super glad for at bruge Stadion til deres Gymnastikopvisning, men er rigtig ked af, at der kun må være 750 personer i en hal.
JD roste Stadion for deres altid store hjælpsomhed omkring forhold på Stadion og i særdeleshed til det store fodboldstævne KMC. Men da fodboldsæsonen i år har været meget presset, har der været behov for, at der også havde været åbent på helligdage.
OL var enig i, at Stadion kunne have set dette, og har nu overvejelser omkring åbning på
helligdage, hvis lignende situation opstår.
CBL nævnte, at det jo er muligt at afvikle kampe på helligdage, da Fodbold har adgang
til Stadions bagerste fodboldgang.
JD mente, at det var noget besværligt, men SK mente at det måtte være noget Fodbold
burde kunne håndtere.
OD spurgte, om Badminton selv skal sætte net op. CBL fortalte, at det skal de ikke, og at
det vil blive bedre fremover.
JD spurgte, om Stadion vil lægge hal til stormøde omkring idræt i Albertslund op til
kommunevalget. Stadion er positiv på dette.
SEB opfordrer til, at vi tager ud og ser på nye haller. SEB spurgte også til, om Stadion
stadig vil ”hjælpe” til deres ukrudtsdag. CBL er igen positiv på at finde løsninger her for.
SEB spurgte til lukkedage på Sydskolen. OL vil vende tilbage om dette.
SEB spugte til, muligheden for at spille tennis de fire dage på et år, hvor der afholdes de
to kæmpe fodbold og håndboldstævner.
OL fortale, at Stadion er lukket for alle andre end stævnedeltagerene, under parolen ”en
for alle, alle for en”. OL mindede dog om, at Stadion altid evaluere efter et stævne.
SEB opfordrede til, at det i AP fremgår, at der opfordres til, at der cykles til stævnerne.
DJ havde fremsendt følgende:
Under evt. kunne du evt. tage punktet op for mig om at få et musikanlæg i opvarmning,
som alle foreninger så kunne bruge når de skal varme op.
Det kunne evt. sættes op i et skab med en kode på?
JD vil søge penge hos Tuborg Fonden til dette.
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CBL nævnte, at han vil indkalde håndbold og fodbold til møde om næste års stævner.
SK spurgte på håndboldsvegne til, om de kan få en container yderligere. OL fortalte, at
han ikke tror, at vi kan få lov, men at det måske kan opbevares andet sted i byen.
Andet
Den nye Caféleders mail adr. er pia.soerensen@albertslund.dk

Næste Brugerrådsmøde er mandag den 26. august 2013 kl. 17.00.
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