REFERAT af møde i Brugerrådet 13. september kl. 17 - 19
Punkt 1) Vi fik hilst på vores nye medlemmer. Fra gymnastik var det Johanna, næstformand i
gymnastik og fra Stadion var det Morten Lund.
Punkt 2) Vi drøftede padel tennis og deres ansøgning på kr. 90.000,- til initiativpuljen.
Bevilget. Jonas og Jørn var sendt udenfor døren pga. inhabilitet.
Vi drøftede idrætspolitikken, hvor første udkast kommer på Idrætsrådet i december.
Det kommende valg til Idrætsrådet vil der komme mere om i december 2021.
Punkt 3) Den nye hal er taget i brug. Der er en del småfejl som rettes i løbet af de næste par
måneder – en del er noget pga. leverance problemer.
De 3 infoskærme har haft en svær start, men virker nu efter hensigten.
Punkt 4) Parkeringsområdet behandles pt politisk i MBU, hvor der er stillet et ændrings forslag.
Forslaget behandles den 21.9, og herefter påbegyndes den nye p-plads samt hele
cykelparkeringen.
Punkt 5) Efterårsferien – alle indendørs foreninger skulle vende tilbage med træningstider i
efterårsferien. En lille hasteopgave.
Punkt 6)
Gymnastik – Det er vigtigt, at der ikke er harpiks på gulvet. Stadion blev opfordret til at få en
presenning til at lægge over springgraven.
Cricket – Klubben er færdig på græs for i år, så de går nu indendørs på HØ.
Håndbold – Der blev stillet spg til hvem som skulle stille stole, scoreboard o.l. frem, og
konklusionen blev at det gjorde stadion. Der blev spurgt ind til om man måtte medbringe kage
på stadion, og det må man umiddelbart ikke, da der skal handles i cafeen. Håndbold,
Gymnastik og Stadion skal holde møde omkring halfordeling i kampsituationer – Morten
indkalder. Det blev bemærket, at der ikke er optegnet kortbane i den nye hal.
Senior Idræt – Har haft en lidt hård opstart, da infoskærme ikke virkede – Jørn har været fast
mand på job. Udfordringer med lyd i hallerne.
Hovedafdelingen – Jørn nævnte at der afholdes generalforsamling i november.
Fodbold – fodboldafdelingen har nået det flotte resultat nu at have ca. 100 piger i klubben. Der
har været meget brok i klubben omkring adgangsforholdene i bygge tiden – det beklager vi
meget.
Tennis – Glæder sig til padel tennis i efteråret, hvis det politiske niveau er enige. Tennis har
også 50 års jubilæum i år. Medlemstilgangen har været så flot, ca 25% vækst. Der er også
kommet et sjællands mesterskab i hus i motionist rækken. Ville gerne høre nyt omkring
videoovervågningen? Der blev rykket for fjernelse af ukrudt og bjørnekløer fra banerne.
Badminton – Spurgte til nye dommerborde, da de nuværende var fyldt med harpiks – Morten
undersøger en pris og vurderer. Klubben har haft en pæn fremgang på junior siden. Koder i
mødelokaler bør gøres lettere.
Bane 2 i Toftekærhallen skal gennemgås.
Punkt 7) Næste møde blev ændret til den 7.12 kl. 17.00. Tak for et godt møde.
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