Forum:

Brugerrådsmøde

Tid:

1. juni 2010, kl. 17.00

Sted:

Stadion

Deltagere:

Lasse Langkjær, Badminton (LL), Michael Løgstrup, Håndbold (ML),
Mursal Butt, Cricket (MB), Serkan Agirbas, Real Mardin (SA), Sven Erik
Boch , Tennis (SEB), Carsten Boje Larsen, Idrætsanlæggene (CBL) og Ole
Lindholdt, Idrætsanlæggene (OLI)

Afbud:

Bjarne Sørensen, Tennis (BS), Sim Krahl, Senior idræt (SK), Jan Dalland,
Hovedafdelingen (JD), Per Sørensen, Fodbold (PS),

Referent:

Carsten Boje Larsen

A.
1.

Beslutningspunkter

Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt volumen

B.
1.

Orienteringspunkter

Maj/juni måned aktiviteter på stadionområdet

CBL informerede om, at der pt. var hektisk aktivitet på Stadion med mange arrangementer, hvilket krævede en særlig
indsats af Caféen, Administrationen samt de ”Blå mænd”.
2 Infoudstyr/AV - status
OL orienterede om, at AV udstyr nu er køreklart og tilbød at fremsende undervisningsmateriel. Ønskede man at være
sikker på, at AV udstyret var disponibelt, skulle man huske at booke det ved reservation af konferencelokalet. ML
foreslog, at man ved lån ”deponerede” sit kørekort, sygesikringsbevis eller nøgler, hvilket der var enighed omkring.
OL anmode samtidig om, at AIF Sekretariatet kunne anvendes som møde/gruppe - lokale i dagtimerne, og man
samtidig ville forbedre lokalet. ML ville sikre sig, at lokalet ikke blev så ”flot”, at det ikke måtte bruges af foreningerne i
aftentimerne, hvilket OL var enig i.
3 Stadions åbningstider 2011 (vinter- og efterårsferie)
CBL fremlagde åbningstider for 2011, og spurgte til behovet for åbning i vinter- og efterårsferien.
ML foreslog, at klubberne skulle være bedre til at melde afbud til deres bookede tider, så Stadion kunne spare
ressourcer, og i stedet holde åbent tirsdag, onsdag og torsdag til kl. 21 i vinter- og efterårsferien, da det ville dække
deres behov, og at det også gerne måtte være gældende i den første uge i august. LL var enig i dette, og OL samt
CBL fortalte, at det ville de se positivt på.
SEB spurgte til fredagen i de ovennævnte uger, om det var muligt at holde åbent til kl. 15 i stedet for kl. 12. CBL og
OL oplyste, at man ville se på det.
4 Evt.
OL orienterede om Albertslund Idrætsanlægs kommende miljø- og arbejdsmiljøcertificering, hvor der bl.a. vil blive
arbejdet med en bedre affaldssortering på Stadion.
CBL foreslog, at der ved køb i Caféen for mindre beløb blev pålagt et faktureringsgebyr, da fakturering var noget
omkostningstung. LL ville appellere sine spillere til selv at lægge ud for mindre beløb, og ML foreslog, at Håndbold fik
en ”opsamlingsregning” månedsvis. CBL ville vende dette med Cafélederen samt den regnskabsansvarlige.
SEB forespurgte, om Stadion kunne fungere som et foreningssekretariat, og OL opfordrede ham til, at sende et
oplæg omkring dette.
Det blev ligeledes foreslået, at flytte skabe fra Mødelokale til AIF Sekretariat. Dette var der enighed om.
SA spurgte om muligheden for, at Real Mardins 1. hold kunne spille på Opvisningsbanen. OL og CBL var positive på,
at nogle af kampene kunne placeres på Opvisningsbanen.

På spørgsmålet om Stadion havde en pædofilipolitik oplyste OL, at det er Albertslund Kommunes politik, at
medarbejdere der har med børn at gøre, er omfattet af krav om en pædofiliattest. Stadion har ikke med børn at gøre
(undervisning o.l.)
Efterskrift
Albertslund Stadion åbningstider 2011 vedhæftet. De er tilrettet Brugerrådets ønsker, jf. pkt. 3 samt i forventning om
succes omkring ML’s udtalelser om afbookninger m.v.. Åbningstiderne er en forsøgsordning, og vil blive evalueret
inden åbningstider for 2012 besluttes.
Næste Brugerrådsmøde er onsdag den 1. september kl. 17.00.

