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A
lbertslund Stadion 

Forum: Brugerrådsmøde 
Tid: 26. august 2013, kl. 17.00 
Sted: Stadion 

Deltagere: Ole Damgaard, Badminton (OD), Sven Erik Borch, Tennis (SEB), Sim 
Krahl, Senior Idræt (SK), Jan Dalland, AIF Fodbold (JD), Dorthe Johansen, 
Håndbold (DJ),Carsten Boje Larsen, Albertslund Stadion (CBL) og Ole 
Lindholdt, Albertslund Stadion (OLI) 
 

  
Fraværende: 
 
Referent: 

Yasin Avci, FC Albertslund (YA), Jafar Butt, Cricket (JB), Elene Emmeline 
Mathilde Bolø Hovedforeningen (EEMB) 
Carsten Boje Larsen 

 
 
 
A. Beslutningspunkter 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  
 
Referat og dagsorden blev godkendt. 
 
B. Orienteringspunkter 
 
1. Ny belægning på tennisbaner 
OL orienterede om processen omkring ny belægning på tennisbanerne 3 og 4, og var 
meget glad for samarbejdet med AIF Tennis, hvor AIF Tennis bl.a. betalte halvdelen af 
udgifterne.  
SEB var enig, men fortalte, at der stadig er problemer med døren ind til banerne.  
CBL tager hånd om dette.  
  
  
2. Sommercamps 
CBL fortalte, at det havde være en travl sommer med mange gode camps, som dog var 
gået lidt ud over de opgaver, der normalt bliver løst i sommerferien, men var meget posi-
tiv på igen at støtte op omkring foreningerne samt kommunen, hvis de igen ønsker 
camps i sommeren 2014. 
 
3. AIF Klubhus 
OL fortalte, at huset kommer i næste uge.  
Der var samtidig enighed om, at der skulle afholdes en indvielse af foreningerne, hvor 
Borgmesteren skulle inviteres. 
OL gjorde samtidig opmærksom på, at der i projektet ikke var afsat penge til en terrasse.  
SK forslog, at kommunen betaler materialerne, så vil klubberne sørge for arbejdskraft til 
en terrasse. 
OL vil tage kontakt til MTF omkring dette. 
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Der var en lang debat omkring proppenge, hvor målet var, som JD udtrykte det, ”Målet er 
at sikre Caféens fremtid på Stadion”, hvilket alle var enige om.  
 
Der var yderligere enighed om: 
• AIF Fodbold betaler kr. 8.000 årligt og kan grille 4 gange årligt 
• AIF Tennis betaler kr. 8.000 årligt og kan grille ubegrænset 
• AIF Senioridræt betaler kr. 8.000 årligt og kan grille 4 gange årligt. 
• AIF Hovedforening betaler for øvrige AIF foreninger kr. 6.000 årligt 
 
• Ved større arrangementer og ved arrangementer, hvor ikke AIFére deltager, skal 

der betales proppenge, hvis ikke Caféens catering benyttes. 
 
Dette træder i kraft ved indvilgelsen af huset, og evalueres et år efter.  
 
4. Evt.  
OD var ikke tilfreds med, at kodesystemet til Toftekærhallen stadig ikke virkede ordent-
ligt. OL beklagede og tilbød OD den hjælp der var brug for, at mildne problemerne.  
 
SEB spurgte til muligheden for etablering af et hotspot. CBL undersøger sagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næste Brugerrådsmøde er onsdag den 11. december 2013 kl. 17.00, hvor der vil blive 
budt på lidt julemad.   
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