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Forum: Brugerrådsmøde 
Tid: 15. december 2009, kl. 17.30 
Sted: Stadion 

Deltagere: Per Sørensen, Fodbold (PS), Bjarne Sørensen, Tennis (BS), Carsten Boje 
Larsen, Idrætsanlæggene (CBL) og Ole Lindholdt, Idrætsanlæggene (OLI), 
Sim Krahl, Senior idræt (SK), Jan Dalland, Hovedafdelingen (JD), Ole 
Damgaard, Badminton (OD), Michael Løgstrup, Håndbold (ML) 
 

Afbud: Mursal Butt, Cricket (MB), Serkan Agirbas, Real Mardin (SA) 
Referent: Carsten Boje Larsen 

A. Beslutningspunkter 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
3. Mødedatoer for 2010 

• Mandag den 1. marts 
• Tirsdag den 1. juni 
• Onsdag den 1. september 
• Torsdag den 2. december 
 

Godkendt  
 
 
B. Orienteringspunkter 
 
 
1.    Åbningstider for 2010 
CBL gennemgik de nye åbningstider for Stadion og Caféen og bemærkede, at der var 
lyttet meget til foreningerne omkring Stadions åbningstider og var således på hverdage i 
alt kun reduceret med en time.  
Omkring weekendens åbningstider, var alle enige i, at det var vigtigt, at Stadion benyttes 
mest optimalt hvilket betyder, at Badminton og Håndbold vil koordinere deres brug til 
kampe og primært lægge dem om søndagen inden for den nye åbningstid 9-19. 
CBL orienterede om, at da Stadions åbningstider kun var berørt ganske lidt, ville Café-
ens åbningstider til gengæld blive beskåret noget kraftigere.  
ML ville omkring koordination af kampe i weekenderne vende tilbage med datoer for ko-
ordineringsmøder mellem Håndbold, Badminton og Stadion. 
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OD var ærgerlig over nedskæring i Caféens åbningstider, men også forstående, og CBL 
gav udtryk for, at han havde en forventning om, at den nye Caféleder ville kunne finde til-
fredsstillende løsninger på specielt behovet om onsdagen.  
OL bemærkede, at da Stadions åbningstider stort set ikke var berørt af nedskæring, så 
måtte brugerne nok forvente, at vi skal gennem endnu en sparerunde, så vil Stadions 
åbningstider ikke gå uberørt hen.  
2     Evt.  
Ingen bemærkninger 
 
Næste Brugerrådsmøde er mandag den 1. marts kl. 17.30. 
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