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Albertslund Idrætsanlæg

Referat

Brugerråd
Onsdag den 11. december 2019, kl. 17-19
Albertslund Stadion

Deltagere: Lasse Langkjær - Badminton, Trine Hoffmann - Håndbold, Mursal
Butt - Cricket, Lennart Bjerring – Tennis, Jørn Jensby – Senior Idræt,
Jan Dalland - Fodbold og Ole Lindholdt
Afbud:
Dorte Johansen, hovedafdelingen
Referent: Ole Lindholdt
Dato: 16. december 2019
Sags nr.:
Sagsbehandler: OLI

A. Beslutningspunkter
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

B. Orienteringspunkter
1. Information fra Idrætsrådet: Gennemgang af dagsorden fra 5.12. Lidt
snak frem og tilbage om kommunikationen med skolerne som opleves
meget svær.
2. Budget 2020, udmøntning: Store besparelser på Idrætsområdet har
gjort, at vi skal undvære 1½ ”blå mand” og 3 livreddere fra 1. januar.
Dette vil påvirke åbningstiderne på blandt andet Stadion, så det vil blive
nødvendigt, at tænke kreativt omkring tidligere lukning på hverdage og i
weekender. Der vil også blive besparelser på klargøring af området
generelt. Ole vil indkalde til møde omkring løsninger for de berørte
foreninger – håndbold, badminton og futsall.
3. Nyt koncept i cafeen: Der arbejdes i øjeblikket med et nyt grønt,
bæredygtigt og varierende madudbud på Badesøen og i Cafeen.
Forventes klar i foråret 2020. Brugerrådet meldte sig som reference
gruppe omkring konceptet. Ole indkalder til møde.
4. Ny hal: Hallen kører efter planen og er pt. i udbud, som slutter 19.12.
5. Albertslund Kommune jubilæum udgår – springes over.
6. Forslag til møderække godkendt.

Nyt fra foreningerne:
Badminton – Spurgte ind til brug af musikanlæg – reglerne er fremover at
anlægget kan bruges, når det ønskes, dog er det tiltænkt kampe,
arrangementer osv. Det er under alle omstændigheder den ”blå mand” der
styrer decibel.

Albertslund Idrætsanlæg
Skallerne 14
2620 Albertslund

Spurgte samtidig ind til hvem som sætter net op og ned. Reglen er efter de
sidste afskedigelser, at brugerne sætter net op og tager net ned, selvfølgelig
hjælper den ”blå mand” hvis tiden tillader det. Dette er også gældende for
Toftekærhallens brugere.
Tennis – Ønsker at Stadion får tid til at fjerne blade fra banerne. Lennart gav
samtidig grønt lys for at fælde endnu et par træer – Materialegården får besked
af Ole.
Belægningen på bane 1 trænger til at blive efterset.
Håndbold – Materiale rummet står til tider åbent om dagen. Ole har
efterfølgende spurgt ”de blå”, og de åbner aldrig rummet om dagen. Der åbnes
for nogle håndbold trænere om aftenen – skal vi stoppe med det, Trine?
Trine nævnte mulig handel med stoffer på parkeringspladsen, og vi blev enige
om, at det er en politi sag – Trine ringer til politiet.
Fodbold – Mangler depot plads. Jan indkalder Ole til møde om pladsmangel.
Cricket – Cricket håber på udskiftning af lys inden Jul – lovet af Charlotte
Schunck.

Eventuelt
Badminton spurgte ind til nyt omkring AMC. Blev efterfølgende drøftet.
Næste møde 31. marts 2020 kl. 17 – 19.

Med venlig hilsen
Ole Lindholdt
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