
Referat brugerrådsmøde  

den 17/02-22 
Tilstede: Dorthe Smidt Johansen, AIF - Lasse Langkjær, badminton – Mursal Butt, Cricket – Lennart 

Bjerring, Tennis – Arne Borg, Senior idræt – Jan Dalland, Fodbold – Ole Lindholdt – Morten Lund. 

Afbud: Trine Hoffmann håndbold, Jørn Jensby Senior idræt, Rie Pedersen Gymnastik 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 

 

2. Idrætsrådet 2022-2025. 

 

Ole: der var kampvalg til de fem pladser i idrætsrådet. 

Der var en general undren over at politikernes indblanding i forløbet. Og der var enighed 

om at skal påtales. 

 

3. Nyt fra stadion. 

 

Ole: Den 24/2 udskiftes varmvandbeholderen så der er intet varmt vand til og med den 8/3 

(hvis alt går vel). Så fodbold skal benytte håndboldgangen hvis de skal i bad. Omklædning 

16 og 17 er åbne. 

 

P-området starter de på om ca. 3 uger. Der kommer mere info senere. 

 

Vi er i gang med at søge ny regnskabsmedarbejder, livredder og Blå mand. 

 

Ansøgninger til stævner og arrangementer bliver sendt ud i marts. Fristen for er ansøgning 

er først i april. 

 

Jan: Gider stadion tjekke op på div. Arrangementer bliver til noget. 

 

4. Nyt fra foreningerne 

 

Arne: intet nyt at tilføje. 

 

Dorthe: Vi har møde med ALOT ang. indmeldes i AIF.  

Vi skal samarbejde med kommunen i forbindelse med byudviklingen og komme med vores 

input. 



Vi har generalforsamling i maj 

 

Jan: Vi har været igennem en turbulent tid med ballade omkring 1. og 2. holdet. 

Vi har mange medlemmer.  

Vi har også mange lukkede hold som desværre nok påvirker det sociale og frivillige arbejde 

i klubben. 

 

Lasse: vi har fuld hold i pigegruppen og venteliste i drengegruppen. 

Rengøringen i Herstedøster er mangelfuld(Ole: vi sender den videre) 

 

Mursal: vi kommer tilbage på banerne i april. 

 

Lennart: Vi har fået masser af medlemmer (minus ungdom) og et tilbud om fusionering 

med en anden klub, som vi dog ikke er interesseret i. 

Padelbanerne skulle meget gerne stå klar om to uger. Der kommer et italiensk hold og 

sætter banerne op. 

Vi er i gang med at invitere venner, naboer og senere nærmiljøet for at få ungdommen 

tilbage. 

Hvis det går godt med vores padelbaner er der mulighed for udvidelse.  

Vi ha generalforsamling den 2, marts. 

 

Håndbold: Er i gang med det store stævne, men det er svært at få frivillige. 

Der skal vælges ny formand, men ved ikke hvem der stiller op endnu.  

 

5. Næste møder 

 

10/5 – 15/9 – 8/12 

 

 


