
Referat 

 

 

 

 

Dato: 17. september 2014 
Sags nr.: 07/15580 
 

 

 
Albertslund Idrætsanlæg 
Skallerne 14 
2620 Albertslund 
www.idraet.albertslund.dk 
idraet@albertslund.dk 
T 43 68 72 80 
 

 

A
lbertslund Idræ

tsanlæ
g 

Forum: Brugerrådsmøde 
Tid: 17. september 2014 
Sted: Stadion 

Deltagere: Sim Krahl, Senior Idræt (SK), Dorthe Johansen, Håndbold (DJ), Lennart 
Bjerring, Tennis (LB) og Ole Lindholdt, Stadion (OLI), 
 

Afbud: Ingen 
 

Fraværende: 
 
Referent: 

AIF Badminton, AIF Hovedafdeling, AIF fodbold, FC Albertslund, AIF 
Cricket. 
 
OLI 

 
 
 
A. Beslutningspunkter 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  
 
Referat og dagsorden blev godkendt. Der var på mødet stor utilfredshed med de 
manglende deltagere. Det må kraftigt opfordres til, at der sendes afbud, hvis man 
ikke kan deltage. 
 
B. Orienteringspunkter 
 
1. Sommeraktiviteter 2014 evaluering. 
OLI fortalte, at der efterhånden er stort pres på Stadion i sommermånederne med de 
mange gode aktiviteter. 
Der var stor tilfredshed med afviklingen af de forskellige aktiviteter, blot så Tennis gerne 
en bedre skiltning til tennisområdet, også i dagligdagen. 
DJ ønsker fortsat fri deltagelse, og ingen tilmelding fra den enkelte. Dvs. ganske som nu. 
 
  
2. Ny administrativ organisering i Kultur & Fritid.. 
OLI fortalte om den nye organisering. 
 
3.    Nyt indgangsparti / rygning på matriklen. 
OLI fortalte om udskiftning af indgangsdøren pga. råd i træet. 
Samtidig blev det drøftet, hvordan vi kan flytte rygere fra indgangen til andet sted. Der 
blev bl.a. drøftet røgfri matrikel med nyt telt til rygezone. 
Vi blev dog enige om, at fortsætte som nu. 
  
4.    AIF, ny formand?, kode til bookingsystem i klubhuse..   
OLI spurgte til koder for bookingsystemer – René vender tilbage med indgangskode til 
OLI. 
Der skal være 1 års gennemgang af AIF klubhuset, og til det brug taler OLI med René. 
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5.    Nyt fra Idrætsrådet. 
Her blev omtalt sagerne omkring ”medlemstilskud og idrætsfaciliteter”. Begge sager me-
get konstruktive. 
 
6.    Nyt fra foreningerne.   
SK gav en kort gennemgang af AIF Hovedafdeling, hvor Lars Jensen er blevet midlerti-
dig kasserer og Jan Dalland er midlertidig konstitueret hovedformand. 
Senior idræt har fået 2 nye aktiviteter, dart og bowls. 
Stadion blev opfordret til at få renset  tagene, fjernet graffiti fra husmurene og sat nye 
cykelstativer op. Blot for at berolige, så har Stadion et tagfirma til årlige gennemsyn, så 
den del burde være i gode hænder. 
 
DJ fortalte, at det går godt i håndbold og at samarbejdet med Glostrup går rigtig godt. 
Der mangler nøgler til boldrum. Ole køber hos låsesmeden. 
 
LB var meget tilfreds med udviklingen af deres medlemstal. Således dukkede der mange 
nye 6-7 årige op i klubben. 
Der var kun positive bemærkninger omkring stævnerne. 
Et stort ønske fra tennis er wi-fi på området. Ole vil undersøge prisen hos TDC, og ven-
de tilbage på næste møde. Der er dog umiddelbart ikke finansiering til dette fra AI. 
Der er bjørnekløer mellem grusbane og tennisbanerne. Ole orienterer Materialegården.
  
7.    Eventuelt. 
 
Der blev efterlyst en postprocedure, så den blev drøftet, og vi enedes om, at såfremt 
Stadion modtager post til enkelt foreninger, lægges den i Informationen på Stadion. De 
enkelte foreninger må med mellemrum se i postbakken i Informationen, om der er noget 
post.  
Postbakken blev samtidig gennemgået og tømt. 
 
Næste Brugerrådsmøde er tirsdag den 9. december  2014  kl. 17.00-20.00.   
Der serveres en lille jule ting (mad). 
 
 
Mvh 
Ole Lindholdt 
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