Referat

Forum:
Tid:
Sted:

Brugerråd
Mandag den 10. januar 2018, kl. 17-19
Albertslund Stadion

Deltagere: Jon Larsen, John Jeppesen, Jørn Jensby, Dorthe Johansen, Umair
Butt, Lennart Bjerring, René Nielsen og Ole Lindholdt
Afbud:

Lennart og Jon

Referent: Ole Lindholdt
Dato: 16. januar 2018
Sags nr.:
Sagsbehandler: OLI

A. Beslutningspunkter
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

B. Orienteringspunkter
1. Udendørs belysning – Ole har møde med Teknisk Forvaltning om
planlægning af lys på p-plads, stier samt veje. Det forventes, at vi har en
detaljeret planlægning for tidspunkter af udførelse indenfor de næste par
måneder. Halbelysning drøftes senere, og der bliver indendørsbrugerne
selvfølgelig involveret inden eventuel udskiftning.
2. Idrætsråd – indsæt link til hjemmeside
3. IR Valgprocedure – Proceduren blev gennemgået. Samtidig blev
opfordret til møde i Rådhusets kantine den 18. januar kl. 17.00 for
yderligere nyt omkring valgene til FOU og IR.

4. Indendørs fordeling – Proceduren for indendørsfordeling blev
gennemgået. Dorthe roste den udsendte brugsanvisning.

5. Nyt fra foreningerne
Håndbold, Dorte – Det går godt og medlemstallet er som det plejer. Ros til de
”blå”. Tennis glemmer at rydde op efter sig.
Badminton – Der er en del huller i nettene, så bad om noget udskiftning.
Hullerne kommer fra Tennis brug ved skum, hvor man drejer stængerne for at
stramme nettene. Beklagede kraftigt november stævnet fra Stadions side. Ole
undskyldte, og tager den med baglandet. Ole fortalte om ny rengøringsplan for
Toftekærhallen. Stor ros til Stadion med at finde sted for banko.
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Tennis – Lennart var desværre kaldt på sygehuset, men inden var Ole blevet
erindret om aftale af fjernelse af statue. Der bliver ikke arbejdet mere, og
statuen bliver hentet af ejer.
Senior Idræt – Blev repræsenteret af René (velkommen). Der kan være lidt
vand og harpiks på gulvet inden fredags opstart. Ikke glad for lukkedage.
Hovedafdeling – Formanden takker af til februar, da han indtræder som
formand for Idrætsrådet. Jørn tænker dog stadig p-plads og busholde plads
som vigtige emner. Cafeen blev drøftet, brugerne mangler lidt smil og lidt ny stil,
dog stor ros fra udeholdene også fra håndbold. Der arbejdes på en AIF-Dag på
Badesøen.
Fodbold – Udeblevet
Cricket – Vender tilbage straks der er nyt om EM deltagelse. Erindrede om
Materialegårdens manglende beskæring af buske og træer ved trænings båse.
6. Eventuelt
Klage over lysforhold på p-plads samt stisystem. Løser sig i år.
Parkering ved Klubhus er strengt forbudt. Det blev foreslået af flere, at begynde
at uddele bøder – alle enige.
Brugen af musikanlægget i hal A og B køres pt som en prøveperiode, så det
kan bruges ved kampe, stævner og større arrangementer. Lån af udstyr kræver
depositum (nøgler, kørekort o.l.) til ”blå” mand. Husk egen mobil for musik.

Med venlig hilsen
Ole Lindholdt
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