
Hermed et kort referat fra Brugerrådets møde den 23. september 2020 på Stadion. 

Følgende deltog Jørn Jensby, Mursal Butt, Jan Dalland, Lasse Langkjær, Trine Kronholm og Ole 
Lindholdt. 

 

1) Stadions administration: Afdelingen ligger pt. vandret for at booke lokaler, afbooke 
lokaler og for at svare på corona restriktioner. Derfor kan ekspeditionen være lidt 
langsommere end ellers.  

Birgitte er desværre langtidssyg, så alle spørgsmål til Stadion skal rettes på mail via 
idraet@albertslund.dk. Pr. 1. oktober vil telefontiden være mellem 9 – 15 mandag – torsdag 
og 9 – 12 fredage. 

Cafeens åbningstider vil pr. 1 oktober og frem være 15-21 mandag – torsdag, 8-14 fredag og 
weekend efter behov (dog typisk 8.30-17). 

 

2) Den nye hal: Tidsplanen følges og der er en god proces. 

Der sættes pt. sensorer op i alle byens haller og på stadions kunstgræsbaner. Alle foreninger 
er orienteret om dette via brev til formændene. 

Alle foreninger med interesse i den nye hal, bliver den kommende tid enten besøgt, ringet til 
eller skrevet til om deres forventninger/ønsker til brug af det samlede Albertslund Stadions 3 
haller og øvrige lokaler på Stadion. Brugergruppen er på mødet blevet bedt om et skriv fra 
de enkelte senest den 29. oktober til jvj@albertslund.dk. 

Selve fordelings proceduren starter med en mail til foreningerne i december 2020 med deres 
konkrete ønsker. Ønskerne vil herefter blive behandlet af Kultur & Fritid, borgermøder, i 
Idrætsrådet, i diverse udvalg og ende med en forhåbentlig vedtagelse i 
Kommunalbestyrelsen. Den nye fordeling vil gælde fra 1. september 2021. 

Der blev spurgt til en ”plakat” om oprydnings krav til de enkelte foreninger i Toftekærhallen. 

 

3) Get2Sport foreningsaften: Ole opfordrede alle til at deltage. 

 

4) De enkelte klubbers information:  

Senior idræt og Hovedafdelingen: AIF har endnu ikke fået gennemført deres 
generalforsamling pga corona.  

Der var en alvorlig snak om den megen hærværk der pt. er på stadionområdet. Ole oplyste, 
at vagten dagligt er i området, men en svær situation. 



Fodbold: Jan spurgte til opsætning af skilt ved bagindgang, og vi aftalte, at Jan kommer med 
skiltet, og Ole sætter det op. 

Der blev igen talt plads mangel, og her skal Ole tjekke sin container, om den eventuelt kan 
lånes ud til fodbold frem til den nye hal forhåbentlig åbner op for mere depotplads. Ole 
vender tilbage til Jan. 

 

Badminton: Der blev spurgt til musikanlæg. Reglerne er, at anlægget kan bruges når det 
ønskes i hverdage efter klokken 15.00 og i weekender når det ønskes. Blot skal 
musikansvarlig selv have ledning til deres mobil med. Lydmæssigt er det et samarbejde 
mellem foreningen og den blå mand. 

Der blev spurgt ind til ABC ( Lasse mente de havde 72 medlemmer). Det blev forklaret, at de 
kun bliver tilbudt frie ydertimer til spil. 

P-pladsen er et stort rod. Ole tager kritikken videre til de ansvarlige. 

 

Håndbold: Trine fortalte, at håndbold virkelig bløder (minus 300.000 på medlemsfald), og 
samtidig blev nævnt, at deres niveau stævner aflyses. 

Der blev spurgt ind til forsamlings forbuddet på 50. Er det i hver hal, eller er det samlet for 
hele al samtidig indendørs på stadion. Ole er i gang med at undersøge, men indtil videre, er 
det 50 samlet.  

Trine spurgte om muligheden for at være i hallerne til 21.30/ude21.45 tirsdag og torsdag? 
Ole undersøger. 

 

Cricket: Cricket havde nu også et pige/kvinde hold.  

Der blev spurgt ind til tættere græsklipning ved nettene. Det blev foreslået, at blå mand 
havde en krog til at hæve nettene, så det kan ske. Ole sender videre. 

Kan Materialegården være mere på banen omkring ukrudt (brændenælder o.l.) på området. 
Ole sender videre. 

 

 

Referent Ole Lindholdt, 24.9.2020 


