Referat brugerrådsmøde
den 7/12-21
Tilstede: Dorthe Smidt Johansen, AIF - Lasse Langkjær, badminton – Mursal Butt, Cricket – Lennart
Bjerring, Tennis – Jørn Jensby, Senior idræt – Jan Dalland, Fodbold – Rie Pedersen, Gymnastik –
Ole Lindholdt – Morten Lund.
Afbud: Trine Hoffmann, håndbold.

1. Mødelokale 2
OL:
AIF,s foreninger har råderet over mødelokale 2 fra kl. 16.30- 22.00 i hverdagene. Og står
selv for almindelig oprydning. Vi sender en Kode til Dorthe, som sørger for at fordele den til
dem der skal benyttet mødelokalet.
JD:
Foreningerne finder ud af internt hvem der skal have lov til at bruge lokalet. Det er et
fællesrum ikke et mødelokale.
OL:
Vi starter ud med en prøveperiode.
2. Padel tennis:
OL:
Vi er gået i gang med arbejdet og skulle gerne være færdig den 1. marts. Banerne er flyttet
til området ved siden af de små tennisbaner.
LB:
Vi er gået i gang med at organisere hvordan der skal bookes og hvordan vi får plads til nye
medlemmer….
3. Nyt fliseareal:
OL.
Det skal bruges til en multibane med street basket, bordfodbold og hvad vi ellers kan
komme på. Der kommer en boks med forskellige rekvisitter som kan benyttes af vores
brugere. Kan også benyttes til en container med byggestrøm når der er udendørsstævner.

Snakker med fodbold om at søge penge plus at foreningerne og stadion også skyder penge i
projektet.
4. P-pladsen:
OL.
De går i gang med den nye p-plads til januar og vi er blevet lovet at der kommer
ladestandere op til opladning af el-biler. Der er et læskur på vej til dem der skal med
bussen.
Der bliver optegnet båse.
5. Åbningstider i ferierne:
OL.
Vi er mest udfordret i efterårs og vinterferien, så hvis foreningerne ønsker andre tider end
dem vi har nu må de lige byde ind.
DJ.
Vi plejer at finde ud af det internt.
OL.
Der er ingen fodbold cup i år
JD.
Svært at få startet op igen efter Corona.
MB.
6.-7. august ingen kampe pga. af festival på badesøen.
6. Fejl og mangler ny hal.
Der er stadig en del fejl og mangler på den nye hal, men de har et år til at nå det sidste
startende fra den blev afleveret(1. sept. 2021)
Akustikken er meget dårlig, men der er bestilt hjælp udefra.
JJ.
Hvad med springgraven bliver den overdækket?
RP.
Vi er ved at indhente tilbud.
OL.

Det grønne areal ved stillerummet er også en udfordring, vi ved ikke hvad der skal ske med
det endnu.
RP.
Bliver stillerummet mere brugbart?
OL.
Der er ikke planer om at få ventilation derind, men vi får lavet en anordning så de øverste
vinduer kan åbnes.
7. Idrætsrådet dagsorden:
LB:
Vi har fået lys på tennisbanerne, som har gjort at vi har fået flere medlemmer og kan
udnytte banerne bedre.
Vi drømmer om bedre tennisbaner indendørs.
JJ.
Medlemstal for foreningerne cricket 55, Fodbold 725, Håndbold 233, Gymnastik 457,
Tennis 268, senior idræt, 655, badminton 116 og bordtennis 63.
DJ.
Kan vi komme til hjertestarten i fodboldgangen.
OL.
Ja der er altid åben.
DJ.
AIF samarbejder med kommunen om bedre og mere byudvikling.
Vi tager cafeen på et cafemøde i februar. Spørg efter en pris i cafeen, hvis I skal bruge en
holdkage(bræddepande). Vi tager en snak med cafeen…
8. Bordet rundt:
DJ.
Håndbold og fodbold har fået egen nøgleboks ved klubhuset.
LL.
Vi har fremgang på ungdomssiden. Sker der nogen forbedringer i Toftekærhallen?
OL.

Nej.

MB.
Vi ligger stille og er begyndt indendørs og vi kunne godt tænke os nye tider, hvis det er
muligt.
RP.
Vi kæmper med for mange hold, så kunne godt tænke os flere tider, hvis det er muligt. Der
er kommet varme på Hyldager. Vi laver en overnatning en weekend i hallen.
DJ.
Tag fat i Lars Blume han ved hvordan man søger om tilladelse til overnatning hos
brandmyndighederne.
JD.
Vi har fået flere medlemmer pga. flere piger er begyndt at spille fodbold. Vi har ryddet op i
boldrummet og ønsker at flytte burene fra fodboldgangen til depot 5.
9. Evt.
LL.
Nye dommerborde til hal 2 og 3 hvordan går det med dem?
Kan vi få noget mere lys ved burene i håndboldgangen?
ML.
Jeg kigger på det.

