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Forum: Brugerrådsmøde 
Tid: 7. januar 2014 kl. 17.00 
Sted: Stadion 

Deltagere: Ole Damgaard, Badminton (OD), Sven Erik Borch, Tennis (SEB), Sim 
Krahl, Senior Idræt (SK), Elene Emmeline Mathilde Bolø,  Hovedforenin-
gen (EEMB),  Jan Dalland, AIF Fodbold (JD), Jafar Butt, Cricket (JB) – 
Rizwan (RIZ) deltog i stedet, Yasin Avci, FC Albertslund (YA), Dorthe Jo-
hansen, Håndbold (DJ) og Ole Lindholdt, Stadion (OLI), 
 

Afbud: OD, SK og EEMB. 
 

Fraværende: 
 
Referent: 

 
 
OLI 

 
 
 
A. Beslutningspunkter 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  
 
Referat og dagsorden blev godkendt. 
 
B. Orienteringspunkter 
 
1. Organisation på Stadion. 
OLI fortalte om den nye udfordring efter Carsten Bojes opsigelse. Tankerne går i retning 
af et foreningssekretariat på Stadion, og i den forbindelse ansættelse af en person til 
idræt og Stadion. 
DJ nævnte i den forbindelse, at det ville være godt at indtænke en aftenåbning om ugen i 
sekretariatet, så det var nemmere for idrætten at komme i forbindelse med dem.  
  
2. Forslag til mødedatoer i 2014. 
Forslaget blev godkendt med 7. januar, 6. maj, 16. september og 9. december. 
 
3.    Nyttejobs på Stadion. 
Kommunen er i 2014 forpligtet til at stille nytteindsatspladser til rådighed for unge mellem 
18 og 30 år, som nu er på kontanthjælp. 
Stadion får 5 personer ud januar/februar i 25 timer ugentligt, hvor det forventes, at de 3 
skal beskæftige sig med det grønne områder/indendørs rengøring og de sidste 2 skal 
hjælpe til på cafeområdet. 
 
Vi drøftede eventuelle virkeområder ift. idrætten. Vaskeordning blev nævnt. 
 
Alle var enige i den gode samfundsmæssige del af opgaven. 
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4.    Eventuelt.   
 
Dorthe Johansen fra håndbold, Svend Erik Borch fra tennis og Ole Lindholdt har drøftet 
sagen omkring tennisafdelingens brug af tennisbaner ved håndbold- og fodboldstævner-
ne.  
Det er besluttet at give det en ny chance, således at tennisafdelingen, som en del af 
stævnernes udbud,  står for udlån af baner, udlån af ketchere og tennisbolde til deltager-
ne i de 2 stævner, som kunne ønske sig at spille en gang tennis. Tennis´ medlemmer 
kan benytte banerne i samme tidsrum. Reglerne om ingen biler til Stadion, tolerance  ift. 
børns færden og larmen ved tennisbaner, tolerance ved teltopsætning, tolerance ved 
evt. popcorn duft osv – disse regler er stadig intakte og vil være en del af den efterføl-
gende evaluering.  
 
DJ – det går godt i håndbold.  
Spurgte til brugen af konferencelokalet og mødelokalet (frokoststuen) i aftentimerne? 
OLI svarede, at rummene kan/skal bruges af dem der har brug for dem, og de bookede 
tider har første ret. 
Spurgte til brugen af præmie skabene på gangen, om der eventuelt måtte komme spil-
lerdragte o.l. i, i stedet for præmiepokaler? OLI svarede, at det ville være perfekt med et 
oplæg fra Hovedafdelingen, som så efter al sandsynlighed ville blive modtaget positivt af 
Stadion. 
Rykkede for busforbindelse til Stadion. OLI bad om en skriftlig ansøgning, som ville blive 
sendt videre til trafikplanlæggerne. 
Idrætslederfesten drøftes på næste brugerråds møde, da billet antallet er en problematik, 
både for så vidt angår for få billetter, og for mange afmeldinger og Senior Idræts 3 tom-
me borde, da musikken startede. 
 
JD – Stor tilfredshed fra fodbold. 
 
SEB – Bad OLI skrive til Hovedafdelingen om en nøgle til klubhuset! Er gjort. 
Taler pt med Stadion om en indendørs uge 8 for børnetennis – brugerrådet er positive. 
 
YA – Stor tilfredshed fra FC Albertslund. 
 
Bad om lys på kunstgræsbanen om mandagen til 22.15-30. Det bliver gjort. 
Spurgte til nogle tomme bure. OLI ser på sagen. 
 
RIZ – Cricket meget tro på elite satsning i 2015. 
Spurgte til kunstgræs pitch. Ole arbejder på sagen og vender tilbage. 
Spurgte til ødelagt screen. Ole arbejder på sagen – drejer sig forsikringsforhold. RIZ 
nævnte, at man kunne se en evt. reparation af screenen!! Det ser svært ud. 
Spurgte til opbevaring af udstyr i vintermånederne. Brugerrådet tager sagen op på næste 
møde, hvor vi beder SK komme med et overblik af brugen i dag. 
 
  
 
Næste Brugerrådsmøde er tirsdag den 6. maj  2014  kl. 17.00.   
Der serveres sandwich. 
 
Mvh 
Ole Lindholdt 
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