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Forum: Brugerrådsmøde 
Tid: 24. april 2012, kl. 17.00 
Sted: Stadion 

Deltagere: Ole Damgaard, Badminton (OD), Sven Erik Borch, Tennis (SEB), Hanne 
Mortensen, Tennis (HM), Sim Krahl, Senior Idræt (SK), Julie Bolø Søren-
sen Hovedforeningen (JBS), Michael Løgstrup, Håndbold (ML), Jan Dal-
land, AIF Fodbold (JD), Mursal Butt, Cricket (MB), Carsten Boje Larsen, 
Albertslund Stadion (CBL) og Ole Lindholdt, Albertslund Stadion (OLI) 
 

Afbud:  
Fraværende: 
 
Referent: 

Yasin Avci, FC Albertslund (YA) 
 
Carsten Boje Larsen 

 
 
 
A. Beslutningspunkter 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  
 
Referat og dagsorden blev godkendt. 
CBL informerede om, at der i Caféen fremover kan købes på kredit, hvis de enkelte for-
eninger fremsender navne og billeder på de personer, der kan købes på kredit.  
 
B. Orienteringspunkter 
 
1. AIF Klubhus - status 
JBS orienterede om, at status er, at KB har bevilget penge til huset, men at der på nu-
værende tidspunkt ikke er noget nyt om indretning samt indflytningsdato. KFF-direktør 
Asger Villemoes Nielsen vil indkalde til møde, når nyt foreligger, fortsatte JBS. 
 
2. Idrætspolitik og strategi - høring 
ML orienterede om den kommende idrætspolitik og strategi, hvor han bemærkede, at 
han var positivt overrasket over visionerne og intentionerne i politikken. 
 
3.    Afbookning af haltider m.v. 
CBL appellerede til, at brugerne så tidligt som muligst oplyser Stadion, hvis bookede fa-
ciliteter ikke benyttes, da det ellers unødigt vil påføre Cafè og Stadion udgifter til perso-
nale, samt hindre andre brugere i at benytte faciliteterne. 
Der var bred opbakning blandt alle til dette.  
 
4.    Åbningstider på kommunens idrætsfaciliteter 
OL orienterede om kommunens ens og derved udvidede åbningstider for alle idrætsfaci-
liteter i kommunen, herunder Stadion. Det betyder for Stadions vedkommende, at der i 
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vinterferie og efterårsferie er åbent som normalt samt at der på eventuelle ”indeklemte” 
dage vil være åbent.  
OD spurgte til mulighed for ekstraordinært at få åbent mellem jul og nytår, og OL svare-
de, at det vil Stadion stadigvæk se positivt på, såfremt det er meget nødvendigt. 
OD efterlyste muligheden for, at brugere selv kunne åbne og lukke Stadion, men både 
JD og ML var i mod dette, da tidligere forsøg viste, at deres trænere og ledere ikke kun-
ne administrerer dette.   
 
5.    Sæsonfordeling / proces 
Ol fortalte, at der har været en god proces omkring sæsonfordelingen, og at den nu er 
godkendt i FOU. Den sendes ud i denne uge eller i starten af næste uge. 
 
6     Eventuelt   
OL spurgte til Idrætslederfesten om det var en ide, at gøre den to-årig og derved på 
samme niveau som tidligere, hvilket der ikke umiddelbart var opbakning til.  
 
HM spurgte til Stadions åbningstider i forbindelse med de to store årlige stævner. CBL 
oplyste, at Stadion er lukket for andre brugere de to lørdage og søndage, og beklagede 
samtidig, hvis der var andet anført i Stadions bookingsystem. 
 
SEB spurgte til muligheden for etablering af et hotspot på Albertslund Stadion. CBL op-
lyste som tidligere oplyst, at Stadion ikke har penge til etablering af et hotspot, men op-
fordrede igen til, at dette måske kunne indarbejdes i det nye klubhusprojekt. 
 
OD oplyste, at badminton er mere tilfredse med rengøringen af harpiks. OD søgte dog 
stadig løsninger for den megen blæst i hal A samt de forskellige temperaturer de to hal-
ler kører med. CBL var glad for at høre, at rengøringen var blevet bedre, og vil bede 
Stadions driftschef om at besvare spørgsmålene omkring blæst og temperatur.  
 
SK orienterede om, at Senior Idræt snart skal ud af Badesøen personalestue, og at de 
havde håbet på, at de midlertidigt kunne genhuses i tennishuset, men at dette var et in-
ternt anliggende i AIF, og SK vil kontakte Stadion hvis dette ikke lykkes.  
 
JD ville gerne have, at kunstgræsbanen også var åben om sommeren. OL nævnte, at 
banen vil være åben ved særlige arrangementer (læs: bl.a. AIF Fodboldstævne) samt 
ved force majeure, f.eks. ved lukning af græsbaner ved store regnskyl. CBL supplerede 
med, at omkostningen ved vedligehold af banen i sommerhalvåret vil være ca. kr. 
150.000. 
 
ML orienterede om, at han var stoppet som formand i AIF Håndbold og at Dorthe Johan-
sen er ny formand. De er dog ikke afklaret omkring, hvem der fremover vil repræsentere 
håndbold i Brugerrådet samt i Idrætsrådet. OL nævnte, at det som hovedregel bør være 
formanden, der er repræsenteret.   
 
ML takkede CBL for hans ”indhop” og indsats i Caféen som erstatning for Caféens kok, 
under den netop afholdte ungdomsafslutning med 270 gæster.  
 
CBL fortalte, at der er åbnet en ny mountainbikerute, og at den af Lars Toft Simonsen 
blev indviet i søndags med tilslutning af hele 70 mountainbikeryttere.    
 
Næste Brugerrådsmøde er onsdag den 26. september 2012 kl. 17.00.  
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