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Albertslund Stadion

Referat

Brugerrådsmøde
Den 26. august 2008 kl. 17.30
Albertslund Stadion

Deltagere: Per Sørensen, AIF Fodbold (PS), Sim Krahl, Senion Idræt (SK), Bjarke Eltard-Larsen, AIF Badminton (BEL), Michael Løgstrup, AIF Håndbold (ML),
Mursal Butt, AIF Cricket (MB), Ole Lindholdt, Idrætsanlæggene (OL), Carsten Boje Larsen, Idrætsanlæggene (CBL)
Afbud:
Bjarne Sørensen, AIF Tennis

Ikke frem- Jan Dalland, AIF Hovedbestyrelse (JD)
mødt:
Referent:

Dato: 28. august 2008
Sags nr.:
Sagsbehandler: cbn

Carsten Boje Larsen

A. Beslutningspunkter
1. Godkendelse af dagsorden
Enstemmigt godkendt
2. Godkendelse af sidste referat
Enstemmigt godkendt

B. Orienteringspunkter
1.

Caféens nye ansigt

Sagsfremstilling:
CBL orienterede om de nye tiltag i Caféen, herunder ugens ret, økologisk mad, nye retter som clubsandwich, fedt fattige pommes frites, sundt slik, økologisk frugt og meget
andet.
Flere deltagere gav udtryk for, at de ikke var klar over, at der var sket så meget, men gav
samtidig udtryk for, at de var meget tilfredse med den nye Caféleder.
ML, PS og BEL tilbød, at Stadion kunne få afgang til deres hjemmesider, og der reklamere for ugens ret. CBL har allerede adgang til Håndbold og Fodbolds hjemmeside, men
mangler Badminton. CBL skal dog også anmode Fodbold om hjælp til opdatering.
SK syntes ikke interesseret i denne service.
CBL kunne også oplyse, at der håbes på, at Kommunalbestyrelsen den 9. september
bevilger i alt kr. 100.000 til en ny terrasse, som skal placeres for gavlen af hal B / ved siden af Caféen. Ideen med terrassen er, at brugere generelt vil anvende den i forbindelse
med Cafébesøg samt at Senior idræt m.fl. vil kunne anvende den i forbindelse med socialt samvær.
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2. Hjertestarterkursus
ML fortalte, at Håndbold var i gang med at arrangerer et førstehjælpskursus, hvor også
hjertestarter kunne indgå.
Det blev aftalt, at Håndbold vender tilbage med et eventuelt kursusforslag, og at Stadion
derfor afventer situationen.
SK fortalte, at Senior Idræt selv laver hjertestarter kursus.

3. Miljø
OL orienterede om i miljøcertificeringens ånd, at der på Stadion skal ske kildesortering af
affald, samt at eventuelle kasserede papkasser skal ”slås sammen”, inden de lægges i
affaldscontaineren.
4. Lys, netcafé, låneaftaler m.m.
OL oplyste, at der nu var lys på stien bag Stadion ud til tennisbanerne samt grusbanerne
samt at nyt lys på stien fra parkeringspladsen op til Stadion ville blive etableret inden for
et par måneder.
Tuborg Fondet har bevilget kr. 50.000 til etablering af en netcafé. Forskellige sikkerhedsmæssige forhold blev drøftet, og der var enighed om, at kommunens IT-chef burde
kunne løfte denne opgave.
Nogle låneaftaler udløber i 2008. OL fortalte, at der i den forbindelse overvejes nogle
ændringer. Det kan bl.a. betyde, at huset ved tennis, på lige fod som andre lokaler, haller
m.v., fremover vil indgå i den ordinære booking. Det skal dog bemærkes, at de ”normale
brugere” naturligvis har førsteret til de omkringværende/liggende faciliteter. F.eks. når
Håndbold træner eller spiller kampe i hallerne, så har de førsteret til opvarmningsrummet, ligesom Tennis, når de træner eller spiller kampe, vil have førsteret til huset ved
tennis.
Som allerede praktiseret, vil det være muligt at booke Stadions haller, lokaler, huse m.v.
ved arrangementer.
5. Eventuelt
BEL anmodede om mere træningstid tirsdag og torsdag i efterårsferien. CBL vil komme
tilbage med et forslag til hvordan dette kan løses.
BEL bad om opmagasineringplads til nogle borde og stole. PS var enig i, at dette kunne
være i skuret ved Opvisningsbanen.
ML oplyste, at vandet i omklædning nu var blevet for varmt. CBL vil ordne dette. Han
spurgte også til muligheden for fire omklædningsrum, når håndbold træner. CBL oplyste,
at dette allerede var på plads.
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