Forum:
Tid:
Sted:

Brugerrådsmøde
1. sep. 2010, kl. 17.00
Stadion

Deltagere:

Lasse Langkjær, Badminton (LL), Michael Løgstrup, Håndbold (ML), Sim
Krahl, Senior idræt (SK), Jan Dalland, Hovedafdelingen (JD), Jesper Ørngreen, Tennis (JØ), Poul Have Fodbold (PH), Carsten Boje Larsen, Idrætsanlæggene (CBL) og Ole Lindholdt, Idrætsanlæggene (OLI)

Afbud:
Referent:

Mursal Butt, Cricket (MB), Yasin Avci, FC Albertslund (YA)
Carsten Boje Larsen

Albertslund Idrætsanlæg

Referat

Dato: 2. september 2010
Sags nr.: 07/15580
Sagsbehandler: BDA

A. Beslutningspunkter
Mødet startede med en kort præsentationsrunde, og en velkommen til de nye medlemmer.

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden blev godkendt og CBL oplyste, at ønsker fra Håndbold, Badminton
og Tennis var indarbejdet i de nye åbningstider for 2011. De bliver efterfølgende eftersendt.

B. Orienteringspunkter

1. Budget 2011
OL informerede om budget 2011, og at AI forventes at skulle spare ca. 600.000. Der er
udarbejdet et sparekatalog for KFF af KFF som politikerne nu skal tage stilling til. Det
endelige budget godkendes den 12. okt. 2010
Der vil være risiko for serviceforringelser, men vi vil arbejde på, at de bliver så små som
mulige.
Badesøen er gået ok.
LL anmodede om, at efter godkendelse af budgettet, at få tilsendt sparekonsekvenserne.
Caféens drift blev drøftet og evt. forpagtning blev berørt. AIF vil tage det med til møde i
hovedforeningen.
2. FC Albertslund
OL orienterede om, at FC Real Mardin har taget navneforandring til FC Albertslund og
samtidig har indledt et samarbejde med Ungehuset, og at det har medført, at der er
kommet yderligere 6 hold på Stadion.
JD nævnte, at det var et interessant initiativ, men var samtidig lidt nervøs for, at det kunne blive en ren etnisk gruppe, som jo ikke er på linje med kommunens politik.
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ML fortalte, at han er medlem af Idrætsrådet, og har man forhold man gerne vil have
drøftet, så kan man henvende sig til ham.
4 Evtuelt
PH roste Stadion for deres håndtering af Fodbolds opstart på den nye sæson, som havde været lidt problemfyldt.
OL nævnte, at Håndbolds Old Girls har anmodet om et lokale til Zumba. OL spurgte til
en holdning fra AIF, om det et ok, at foreningerne mere eller mindre opretter aktiviteter
som andre AIF-foreninger tilbyder.
Hovedforeningen vil tage dette op på deres næste møde.
JØ og CBL aftalte, at de ville mødes, så CBL kunne orientere om de udfordringer der
havde været Stadion og Tennis imellem.
CBL fortalte, at planen for sekretariatet var, at fjerne gamle reoler, den gamle pc, TV
m.v. og i stedet sætte tre nye store skabe til brug for AIF.
I den forbindelse anmode CBL om, at de kuverter, ringbind m.v. der ikke skulle smides
ud, blev lagt enten i Informationen eller på CBL´s kontor, så Stadion om 3 uger ville kunne gå i gang med projektet.
Lokalet vil i dagtimerne blive brugt til mødelokale/uddannelse og hver tirsdag-onsdag I
dagtimerne til kontorplads for Albertslund Idrætsanlæg.

Næste Brugerrådsmøde er torsdag den 2. december kl. 17.00.
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