Forum:
Tid:
Sted:

Brugerrådsmøde
8. december 2011, kl. 17.00
Stadion

Deltagere:

Ole Damgaard, Badminton (OD), Sven Erik Borch, Tennis (SEB), Sim
Krahl, Senior Idræt (SK), Julie Bolø Sørensen Hovedforeningen (JBS), Michael Løgstrup, Håndbold (ML), Yasin Avci, FC Albertslund (YA), Jan Dalland, AIF Fodbold (JD) Carsten Boje Larsen, Albertslund Stadion (CBL) og
Ole Lindholdt, Albertslund Stadion (OLI)

Afbud:
Mursal Butt, Cricket (MB)
Fraværende:
Referent:

Albertslund Idrætsanlæg

Referat

Dato: 12. december 2011
Sags nr.: 07/15580
Sagsbehandler: BDA

Carsten Boje Larsen

A. Beslutningspunkter
1.

Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

B. Orienteringspunkter
1. Idrætsråd
ML orienterede fra det seneste idrætsrådsmøde, hvor bl.a. AIF Hovedforenings og AIF
Gymnastiks ansøgning blev godkendt. ML nævnte også, at han vil udarbejde et turforslag til Greve, hvor der netop er opført to haller til henholdsvis kr. 7,6 samt kr. 42. mio.
Rådet vil derved kunne forholde sig til, hvad en ny hal rent faktisk koster.
2. AIF Klubhus
OL orienterede om, at der er tre alternativer i spil omkring bygning af et AIF klubhus. Det
ene er som en tilbygning på Tennishuset, det andet er et nyt hus ved rondel 4, og den
tredje er en tilbygning på Stadion. I øjeblikket bliver lokalplan m.v. undersøgt.
3. Uvejr
OL spurgte om, hvordan vi/klubberne skal forholde sig, hvis der bliver uvejr under et af
de store stævner, og en aflysning bliver nødvendig.
Der var ideer om, at der i klubbernes materiale blev indført en ”force majeure” passus til
at JD ville kontakte forbundet for at høre nærmere, og fortælle om dette på næste møde.
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4. Fodboldgolf
OL nævnte, at der er afsat kr. 25.000 til en fodboldgolfbane. YA kommenterede, at fodboldgolf er er godt rent socialt, men at pladsen er lille på Stadion, og JD supplerede
med, at det også er godt rent teknisk.
Stadion arbejder videre med banen.
5. Forslag til næste års møder
Der vil være møder den 16/2, 24/4, 26/9 samt den 13/12 m/julemad kl. 17,00
6 Eventuelt
Der var en stor snak omkring busrute til Stadion. JBS nævnte, at der er mange i Albertslund, der ikke har bil, og at det bliver temmelig mørkt for de små. YA supplerede med, at
mange forældre er nervøse for trygheden for deres børn. Det blev også nævnt, at mange
kommer gående på vejen (Skallerne), da de ikke fra busstopstedet bliver guidet til Stadion. Generelt var der enighed om, at transport via det offentlige system til Stadion er en
klar og uforståelig mangel, og OL blev opfordret til endnu en gang, at nævne behovet for
en busrute til Stadion.
JD foreslog, at det skal være muligt for klubbernes bestyrelser at købe på regning. CBL
vil arbejde med en løsning.
JD nævnte i skarpe vendinger, at Caféens madniveau var faldet. Der var ikke umiddelbart bred enighed omkring dette. JD har dog efterfølgende skrevet i en mail til Stadion, at
”Maden er vel ok, når det kommer til stykket - men en ny måde at håndtere regninger på
ville være meget ønskelig”

Næste Brugerrådsmøde er mandag den 16. februar 2012 kl. 17.00.

Side 2 af 2

