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Forum: Brugerrådsmøde 
Tid: 17. okt. 2012, kl. 17.00 
Sted: Stadion 

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

Afbud: Julie Bolø Sørensen Hovedforeningen (JBS) 
Fraværende: 
 
Referent: 

Yasin Avci, FC Albertslund (YA) 
 
Carsten Boje Larsen 

 
 
 
A. Beslutningspunkter 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  
 
Referat og dagsorden blev godkendt. 
Med reference til sidste referat, orienterede OL om, at det nye klubhus planlægges pla-
ceret på rondel 4’s nordlige ende, da den nuværende placering giver fordyrende proble-
mer grundet undergrunden. JD, OD, JBS og SK har alle tilkendegivet positiv holdning til 
dette. 
OL fortsatte med at fortælle, at angående ”vind” i hal A, så har der været en tekniker på 
opgaven, som nu forventes løst, ligesom temperaturene i hallerne.   
 
B. Orienteringspunkter 
 
1. Børnepanel 
OL fortalte om Stadions tanker om oprettelse af et børnepanal bestående af unge bruge-
re i alderen 12-16 år, da Stadion gerne vil høre om de unges syn på Stadion. Der var 
bred opbakning til dette. Stadion arbejder videre med dette nye tiltag, hvor tanken er at 
invitere to fra hver forening.  
 
2. SMIL 
OL fortalte hvad status var i projekt SMIL - SundMadiIdræts -, og at det forventes, at der 
er ”Grand opening” 1. marts 2013. Samtidig skal projektet  bruge en sparringsgruppe be-
stående af brugere på Stadion, og CBL vil efterfølgende udsende en mail omkring dette.  
DJ nævnte, at kort ventetid var en vigtig parameter for succes. OL nævnte, at projekt-
gruppen var opmærksom på dette.  
OD efterlyste en månedsplan. OL sagde, at det vil blive tage med.  
  
3.    Stadions åbningstider 
Ol præsenterede kort Stadions åbningstider.  
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MB spurgte om det var muligt, at benytte cricketbanen samt omklædningsrumme 16 og 
17 på helligdage. CBL sagde ok.  
OD spurgte om det var muligt at have åbent mandage mellem den 1. – 11. august. CBL 
sagde ok til, at der de pågældende mandage var åbent til kl. 21 
OD spurte til, om der på sigt var planer om, at Stadion havde brugeråbent uden opsyn. 
OL fortalte, at det var der ikke planer om, men at Stadion altid var parat til at finde løs-
ninger.  
DJ fortalte, at erfaringerne fra Glostruphallerne var lidt skræmmende. Der havde man 
fjernet vagten med den konsekvens, at Glopstruphallerne begyndte at tiltrække uheldige 
personer, som ikke havde tilknytning til hallen, men mange gener til følge. Man var derfor 
blevet nødt til at ikke kun sætte en vagt på igen, men to vagter, for at komme dette pro-
blem til livs. 
SEB  spurgte til muligheden for, at Tennis kan benytte tennisanlægget under de to store 
stævner. OL nævnte som tidligere, at det desværre ikke kan lade sig gøre.     
 
4.    Eventuelt   
SEB ønsker et hotspot, som dækker hele stadionområdet. OL nævnte, at Stadion ikke 
har penge til dette, men at det kunne tages med i projektet omkring det nye klubhus. 
 
JD efterlyste flere omklædningsrum, da han havde konstateret, at der til tider var ledige 
omklædningsrum på håndboldgangen.  
Der var enighed om, at tage ledige omklædningsrum i brug ved behov, dog tog DJ for-
behold for smuds og snavs på gangene, som skal evalueres på næste møde.  
 
DJ spurgte til en mere uddybende dagsorden. Det vil CBL sørge for fremover. 
 
OD anmode håndbold om, at de bliver lidt mere omhyggelige med brugen af harpiks. DJ 
tog dette til efterretning. OD nævnte videre, at rengøring af gulve var blevet bedre. 
 
SEB foreslog, at der ved omklædningsrum 17, skulle være mulighed for at markere, om 
der var damer eller herre i omklædningsrummet. CBL vil arbejde videre med ideen. 
 
 
 
  
 
Næste Brugerrådsmøde er onsdag den 13. december  2012 kl. 17.00. Der vil blive ser-
veret julemad.   
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