Forum:
Tid:
Sted:

Brugerkredsmøde
12. mar. 2012 kl. 17.00
Stadion

Deltagere:

Bent Christensen (BC) VPK81 Badminton, Kenneth Betting (KB) COOP,
Erik Søefeldt (ES) COOP, Sim Krahl (SK) Senior Idræt, Dan Ole Johansen
(DOJ) AIF Svømning, Julie Bodø Sørensen (JBS) AIF Gymnastik, Susanne
Lind (SL) Folkeoplysningsudvalget, Birgitte D. Andersen (BDA), Carsten
Boje Larsen, Albertslund Stadion (CBL) og Ole Lindholdt alle fra Albertslund Idrætsanlæg (OLI)

Referent:

Carsten Boje Larsen

Albertslund Idrætsanlæg

Referat

Dato: 14. marts 2012
Sags nr.: 07/15580
Sagsbehandler: BDA

Susanne Lind – Formand for Folkeoplysningsudvalget og dirigent – indledte brugekredsmødet med at byde velkommen, og gav herefter ordet til Ole Lindholdt.
OL orienterede om, at skolerne og idrætsanlæggende fremover vil have ens åbningstider
i forbindelse med skoleferierhelligdage m.v., hvilket betyder øget åbningstid i bl.a. vinterog efterårsferie samt på indeklemte dage.
OL fortalte videre, at Key 7 nøglekodesystemet vil blive opgraderet til en bedre version
efter mange beklagelige udfald. OL nævnte videre, at Rådhusets vagttjeneste, som har
ansvaret for systemet, havde gjort hvad de kunne, men nu så sig nødsaget til en opgradering.
Endelig nævnte OL, at fordelingen af Kunstgræsbanen samt grusbanens er besluttet
mellem de fire formænd fra AIF, BS72, FCA, HIC og Albertslund Idrætsanlæg. Fordelingen vil være en 1-årig prøveperiode.
JBS nævnte, at de havde søgt ny tid tirsdage og torsdage 17-19, samt lørdage hvor de
også gerne ville råde over sal 2 på Egelundskolen. Endelig ville JBS gerne have tid på
Egelundskolen tirsdage i sal 2 19,00 – 20,30 samt en yderligere time på Vrids.
ES, som er bruger af nogle af de omtalte faciliteter, var positiv på at flytte til andre egnede faciliteter. ES nævnte endvidere, at de var tilfreds med deres tildeling.
Efterskrift
Coop er flyttet fra Egelundskolen til Hyldagerskolen kl. 17-19 og AIF Gymnastik har overtaget tiden.
BC var kede af, at de endnu en gang skulle afgive tid i Toftekærhallen til AIF Senior
Idræt.
OL svarede, at han var glad for VBK81’s samarbejdsvilje, og at AIF Senior Idræt havde
fået tildelt tiden under betingelse af, at deres nye dansehold bliver etableret.
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DOJ gav udtryk for, at de efterhånden havde accepteret, at Svømmehallen Birkelund var
lukket og ikke åbner igen. De var ok tilfredse med forholdene på Syd samt de udvidede
tider. Deres svømmetid mandag og fredag på Vrids på 1½ time var ikke tilstrækkeligt,
men det ville kunne løses, hvis tiden i stedet var 2 timer.
Efterskrift.
Mandagens svømmetid er udvidet til 19:00 - 20:45. Svømmehallen lukker kl. 21:00
Fredag udvides tiden fra i dag 16:00-18:00 2-3 baner samt 18:00 – 20:00 hele bassinet,
opkald 19:30. Fremover 16:00 – 17:30 2-3 baner samt 17:30 – 20:00 hele bassinet opkald 19:30.
Susanne Lind afsluttede mødet med at takke for god ro og orden, og bemærkede sig
den positive indstilling til løsninger.
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