Forum:
Tid:
Sted:

Brugerrådsmøde
26. maj 2009, kl. 17.30
Stadion

Deltagere:

Per Sørensen, Fodbold (PS), Bjarne Sørensen, Tennis (BS), Mursal Butt,
Cricket (MB) Carsten Boje Larsen, Idrætsanlæggene (CBL) og Ole Lindholdt, Idrætsanlæggene (OLI), Sim Krahl, Senior idræt (SK), Jan Dalland,
Hovedafdelingen (JD), Lasse Langkjær, Badminton (LL), Bjørn Servais,
Håndbold (BSE)

Afbud:
Referent:

Michael Løgstrup, Håndbold (ML)
Carsten Boje Larsen

Albertslund Idrætsanlæg

Referat

Dato: 17. december 2008
Sags nr.: 07/15580
Sagsbehandler: BDA

A. Beslutningspunkter

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt
2. Afbookning af arrangementer
Der var enighed om, at hvis et booket arrangement ikke gennemføres, og der er foretaget afbooking af en anden forening, så tilfalder bookingen igen den oprindelige forening.
Det tilstræbes, at dette meddeles hurtigst muligt og gerne senest en uge før planlagt afholdelse.

B. Orienteringspunkter

3. Klage fra Tennis omkring booking af huset ved tennisbanerne (indgår i alm.
booking)
OL orienterede om klage fra Tennis om huset ved Tennis nu er afsluttet, og at huset
fremover indgår i Stadions almindelige booking. Stadion vil samtidig invitere Tennis’ bestyrelse til et møde om det fremtidige samarbejde samt den praktiske side omkring
booking af huset ved Tennis.
BS havde ingen kommentarer.
Albertslund Idrætsanlæg
Skallerne 14
2620 Albertslund

4. Caféen om fredagen
Da Badminton har meddelt, at de ikke benytter Stadion om fredagen i juni måned, forespurgte CBL om nødvendigheden af at holde Caféen åben om fredagen. Der var enighed om, at Caféen kunne lukke, hvis Stadion fandt det forsvarligt.
5.

www.idraet.albertslund.dk
idraet@albertslund.dk
T 43 64 69 65
F 43 64 05 22

Omklædningsrum 17 i knappe situationer – ulåst
Albertslund Kommune
Kulturforvaltningen

Albertslund Idrætsanlæg

Referat

Der er til tider stor efterspørgsel efter omklædningsrum grundet mange fodboldkampe,
hvorfor nogle hold vil have uaflåste omklædningsrum samt at omklædningsrummene 16
og 17 tages i anvendelse. Alle var enige.
6. Åbningstider skal respekteres
CBL oplyste, at det forventes, at de åbningstider Stadion og Brugerrådet har vedtaget
også bliver respekteret, og at der derfor ikke bookes kampe de pågældende dage.
PS og JD gav udtryk for, at de ville forsøge at planlægge, at der ikke placeres kampe på
Stadions lukkedage.
BS var utilfreds med, at bommen bag Stadion ikke kunne åbnes, da der ikke var bemanding på Stadion. OL oplyste, at Stadion for det første ikke kan bemandes 24/7 samt at
Falck har universalnøgle til bommen.
Bjarne var ligeledes utilfreds med, at der i det hele taget var en bum. PS undrede sig
meget, da det netop var en kvindelig tennisspiller som gennem lang tid var utilfreds med
kørsel på vejen bag Stadion og at bommen jo netop stoppede for denne kørsel.
JD fandt bommen som værende et godt ”redskab” mod utilsigtigtet kørsel på Stadions
baner og grønne områder i det hele taget.
Stadion lovede at undersøge, hvorfor Falck ikke kunne åbne bommen, om det er muligt
at have en bomnøgle ved huset ved Tennis samt på Brugerrådets vegne at undersøge
muligheden for yderligere en hjertestarter, som er tilgængelig uden for Stadions åbningstid.
7. Evt.
SK spurgte til, hvorfor petanquebanen ved Tennis var blevet nedlagt. BS svarede, at det
havde Tennis gjort efter accept fra Stadion.
JD forslog, at banen kunne placeres et andet sted på Stadion, som måske ville kunne
komme flere brugere til gav. SK var ikke enig, det var BS.
Stadion vil arbejde på genetablering af en petanquebane.
Det blev foreslået, at Real Mardin også skal deltage på Brugerrådsmøderne. Der var tilslutning til dette.
LL foreslog en opstregning af P-pladsen, da P-pladsen er fyldt hver onsdag.
OL nævnte Albertslund Idrætsområdes miljø- og arbejdsmiljøcertificering torsdag den 28.
maj.

Næste Brugerrådsmøde er tirsdag den 25. august kl. 17.30.
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