
 
 
 
Referat af Brugergruppemøde  
Tirsdag, den 18. marts 2008 
 
Deltagere: Eva Meldgaard, AIF Fodbold (EM) 
 Bjarne Sørensen, AIF Tennis (BS) 
 Sim Krahl, Senior Idræt (SK) 

Bjarke Eltard-Larsen, AIF Badminton (BEL) 
 Dorthe Johansen, AIF Håndbold (DJ) 
 Ole Lindholdt, Idrætsanlæggene (OL) 
 Carsten Boje Larsen, Idrætsanlæggene (CBL) 
 
Afbud: Michael Løgstrup, AIF Håndbold (ML) 
 Jan Dalland, AIF Hovedbestyrelse (JD)  
 
Ikke fremmødt: Mursal Butt, AIF Cricket (MB) 
 
 
 
 
0. Sidste referat 
 
SK spurgte, om der stadig var planer om, at den uorganiserede idræt skulle have plads på Stadion. OL fortal-
te, at det var der ikke planer om de næste par år. 
 
1. Caféens fremtid 
 
CBL orienterede om,  
 
at den nye Caféleder var startet og at hun viste godt gå-på-mod, hvilket lover godt for fremtiden 
at caféens udbud vil blive større og sundere.  
at der ikke havde været fremsat ønsker om ændrede åbningstider, hvorfor de nuværende fastholdes 
at caféens priser vil ændres og hovedsageligt i nedadgående retning  
at caféens priser ved arrangementer med AIF’ere vil være attraktive ens på udbud af Caféens drikkevarer 
at klubøl kun sælges i forbindelse med træning og kampe og ikke ved arrangementer og møder. 
 
 
2. Hjertestartekursus 
 
OL orienterede om, at der vil blive afholdt hjertestarterinformationsmøder for interesserede brugere en gang i 
juni.  
 
BEL bad om bedre skiltning af hjertestarter, hvilket OL vil arbejde på.  
 
Der var også et udbredt ønske om, at hjertestarteren skulle være frit tilgængelig på Stadion. OL kommente-
rede, at Stadion kun kunne garantere hjertestarterens funktionsduelighed, hvis den hang i Information og 
tilføjede, at der altid er bemanding på Stadion, som kan åbne døren ind til Informationen.  
 
SK ønskede, at hjertestartekursuset skulle afholdes to gange for Senioridræt, og det af en halv times varighed 
i deres træningstid. OL tilbød, at der blev afholdt et samlet informationsmøde for alle i Senioridræt en fredag 
kl 12,30. SK var ikke tilfreds med dette, da han ikke forventede at hans idrætsudøvere gad vente til 12,30. 
 
3. Afbookninger  
 
CBL fortalte, at der nu var mulighed for, at flere end kun formanden kunne modtage meddelelse om afbook-



ninger. 
 
Dette gøres i booking portalen hvor foreningens data ligger. Her er der en mail adr. som kan suppleres med 
flere mail adresser. Man skal dog være opmærksom på, at alle dem som har deres mail adr. i portalen vil 
modtage al information, som tidligere kun blev fremsendt til formanden. 
 
Birgitte Andersen vil fremsende en nærmere instruks om praktikken. 
 
 
4. Harpiks 
 
I mange år har harpiks været både til glæde og til irritation, og tiden synes derfor inde til at skabe nogle 
rammer for brugen af harpiks, som alle brugere af Stadion kan støtte op om. 
 
Det blev derfor besluttet, at  
 
Stadion fordobler rengøring af hallerne for harpiks 
Stadion indkøber bedre og dyrere harpiksfjerner 
Håndbold anvender det af DHF og Team Danmark anbefalede produkt fra Select  
Håndbold henstiller sine medlemmer om at vise hensyn i omklædningsrummene.  
 
Der var enighed om, at dette var vejen frem, og at dette er niveauet, som alle kan være tilfredse med.  
 
 
 
5. Eventuelt 
 
SK anmodede om en hovedrengøring af Toftekærhallen. CBL vil se på mulighederne. 
BS klagede over spindelvæv i omklædning 16. CBL ordner dette. 
DJ spurgte om Albertslund Cup var booket. CBL undersøger dette. 
EM anmode om lås på minimål, så målene kan stilles i nærheden af banen. Nøgler udleveres af Blå mand. 
OL mente, det var en god idé, som kunne hjælpe både fodbold og Stadion. 
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