Forum:
Tid:
Sted:

Brugerrådsmøde
8. september 2009, kl. 17.30
Stadion

Deltagere:

Bjarne Sørensen, Tennis (BS), Mursal Butt, Cricket (MB) Carsten Boje Larsen, Idrætsanlæggene (CBL), Sim Krahl, Senior idræt (SK), Jan Dalland,
Hovedafdelingen (JD), Lasse Langkjær, Badminton (LL), Dorthe Johansen,
Håndbold, Serkan Agirbas (SA) og Rasim Avci (RA), Real Mardin

Afbud:

Per Sørensen, Fodbold (PS), og Ole Lindholdt, Idrætsanlæggene (OLI),
Michael Løgstrup, Håndbold (ML)
Carsten Boje Larsen

Referent:

Albertslund Idrætsanlæg

Referat

Dato: 9. september 2009
Sags nr.: 07/15580
Sagsbehandler: BDA

A. Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, dog flyttes punkt B4 til B1
2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt, dog med følgende forespørgsler:
LL spurgte til renovering af parkeringspladsen. CBL svarede, at der i år ikke er penge til
en renovering, men at en renovering af stien fra P-pladsen op til Stadion er prioriteret og
påbegyndt, samt at det vil foregå i to etaper.
SK spurgte til genetablering af petanquebanen, og gjorde bl.a. opmærksom på, at det
kunne tænkes, at en decideret petanqueklub opstartes. CBL lovede at vende tilbage
med et svar. (Se sidst i referatet under ”Efterskrift”)
3. Nedtagning af Mesterskabstavler
Der var enighed om nedtagning af mesterskabstavler samt at de skulle gemmes, og at
ny opslagstavle skulle opsættes til AIF Fodbold.

B. Orienteringspunkter

1. Åbningstider 2010
LL havde fremsendt mail til CBL om åbningstider i vinter- og efterårsferierne. DJ havde
ligeledes modtaget den og det aftaltes, at LL og DJ tager en diskussion om hvilke to dage der skal være åbent. LL eller DJ vender tilbage til CBL.
SK anmode om, at der i vinter- og efterårsferierne holdes åbent fredag til kl. 13,30, samt
at der skulle være åbent fredag den 14. maj. CBL fortalte, at der som de forrige år holdes
lukket på dagen efter Kr. Himmelfartsdag. (Se sidst i referatet under ”Efterskrift”)
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JD spurgte til muligheden for begrænset adgang til Stadion uden for åbningstid. Andre
deltager fandt dette interessant, men DJ opfordrede til, at foreningerne gennemtænkte
konsekvenserne af dette inden en gennemførsel. CBL vender tilbage. (Se sidst i referatet under ”Efterskrift”)
SK ønskede generelt, at Stadion skulle øge deres åbningstider, og der var flere der delte
dette synspunkt. CBL forklarede, at Stadion ikke råder over midler, så dette kan lade sig
gøre.
2. Møde mellem bestyrelsen for Tennis og Stadion
CBL orienterede om, at der havde været et møde mellem Stadions ledelse og bestyrelsen for Tennis, med det formål, at få visket ”tavlen” ren, ryddet misforståelser af vejen og
herefter se fremad. Mødet var foregået i en konstruktiv og positiv ånd. BS var enig heri.
3. AIF Svømning / Birkelund Svømmehal
CBL orienterede om, at det forventes, at Kommunalbestyrelsen den 8. sep. 2009 vedtager en lukning af Birkelund Svømmehal. Der havde i den forbindelse været en tæt kontakt med AIF Svøm og VAT for løsning af deres svømmetider. AIF Svøm og VAT havde
naturligvis ønsket mere tid, men fandt løsningerne acceptable og syntes ligesom os, at
vores dialog havde været konstruktiv og positiv.
4. Idrætslederfest / Ildsjæl
CBL orienterede om, at der afholdes Idrætslederfest den 6. november og at foreningerne
på sædvanligvis vil få tilsendt indbydelser. CBL opfordrede samtidig til, at foreningerne
indstillede ledere til årets Ildsjæl pris.
5. Evt.
Boje orienterede om, at etablering af minitennisbane var startet i dag.
DJ spurgte, om det var muligt, at møderne lå på onsdage og ikke tirsdage. Dette vil blive
taget op på det kommende Brugermøde.
Efterskrift
Vi har været i kontakt med Dansk Petanque Forbund, for at høre om den ideelle etablering af en patanquebane. Jeg beskrev samtidig, hvordan vores grusbaner er etableret og
om de ville kunne anvendes til petanque.
Pernille Toft fra Dansk Petanque Forbund gav følgende tilbagemelding:
Opbygningen følger nøjagtigt den anbefalede standardopbygning for petanquebaner.
Vi stiller derfor vores grusbaner til rådighed i dagtimerne på hverdage for petanque. Dette sikrer samtidig, at flere hold kan spille, da mulighed for udvidelser af antallet baner er
stor.
Omkring åbningstider samt mulighed for yderligere adgang til Stadion på helligdage m.v.,
ser Stadion ikke mulighed for at ændre i den nuværende åbningstid.
Næste Brugerrådsmøde er torsdag 17. december kl. 17.00.
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