Forum:
Tid:
Sted:

Brugerrådsmøde
1. marts 2010, kl. 17.30
Stadion

Deltagere:

Per Sørensen, Fodbold (PS), Lasse Langkjær, Badminton (LL), Michael
Løgstrup, Håndbold (ML), Mursal Butt, Cricket (MB), Serkan Agirbas, Real
Mardin (SA), Hanne Mortensen, Tennis (HM), Carsten Boje Larsen,
Idrætsanlæggene (CBL) og Ole Lindholdt, Idrætsanlæggene (OLI)

Afbud:

Bjarne Sørensen, Tennis (BS), Sim Krahl, Senior idræt (SK), Jan Dalland,
Hovedafdelingen (JD)
Carsten Boje Larsen

Referent:

Albertslund Idrætsanlæg

Referat

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

A. Beslutningspunkter

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

B. Orienteringspunkter

1. Idrætsrådet
OL informerede om det nye Idrætsråds sammensætning, samt konstituering i april og
indstillingsret til KU. Fra foreningerne er følgende valgt: Michael Løgstrup, AIF Håndbold,
Bente Pedersen, AIF Gymnastik, Jesper Helmer, Albertslund Golfklub og Hans-Carl
Hansen, BS72.
2 Infoudstyr/AV
CBL fortalte at,
•
der er opsat nye infoskærme i Stadions foyer
•
det gamle højttaleranlæg er blevet opgraderet og nu tilbydes en valgfri kombination af lyd i Hal A, Hal B og Café, samt mulighed for at anvende forskellige
mikrofoner
•
der er opsat ny ”whiteboard” i Konferencelokalet. Anvendelse af tavlen vil blive
gennemgået på kommende aftenmøder
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Udbud i Café

CBL orienterede om, at et nyt menukort havde set dagens lys samt at ugens ret var blevet genindført.

T 43 64 69 65
F 43 64 05 22
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Kulturforvaltningen

Albertslund Idrætsanlæg

Referat

4 Orientering om sæsonfordeling
OL orienterede om forløbet af sæsonfordelingen, og at den netop fremlagte fordeling vil
blive indstillet til FOU den 10. marts 2010.
OL nævnte i den forbindelse, at det ikke er acceptabelt, at foreninger indbyrdes kontakter hinanden for at benytte deres tider, da der kan være andre foreninger, som har en
højere prioritet end den forespørgende.
HM fandt det besværligt, at man f.eks. ved fordeling af huset ved tennisanlægget skulle
indsende flere ønsker om bookinger, grundet sæsonforskydninger.
OL oplyste, at det ikke har været muligt, at udarbejde et setup, hvor alle foreningers sæsonperioder kunne tilgodeses.
OL nævnte kort sagen om huset ved tennisanlægget, og HM udtrykte sin utilfredshed
med, at Senior Idræt har mulighed for at anvende huset.
ML gav udtryk for, at han var træt af at høre om Senior Idræt og Tennis’s luksusproblemer omkring fordeling af et klubhus, da Håndbold i den grad misunder muligheden for at
have et klubhus. PS var enig i dette.
5 Evt.
Det blev aftalt, at møderne fremover starter kl. 17,00
ML spurgte til pædofilpolitik på Stadion. OL vil vende tilbage på dette.
Næste Brugerrådsmøde er tirsdag den 1. juni kl. 17.00.
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