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Forum: Brugerrådsmøde 
Tid: 7. mar. 2011, kl. 17.00 
Sted: Stadion 

Deltagere: Ole Damgaard, Badminton (OD), Sven Erik Borch, Tennis (SEB), Mursal 
Butt, Cricket (MB), Per Sørensen, AIF Fodbold (PS), Yasin Avci, FC Al-
bertslund (YA), Firat Turan, FC Albertslund (FT), Michael Løgstrup, Hånd-
bold (ML), Carsten Boje Larsen, Albertslund Stadion (CBL) og Ole Lind-
holdt, Albertslund Stadion (OLI) 
 

Afbud: Sim Krahl, Senior idræt (SK) 
Fraværende: 
 
Referent: 

Jan Dalland, Hovedafdelingen (JD) 
 
Carsten Boje Larsen 

A. Beslutningspunkter 
 
 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  
Referat og dagsorden blev godkendt 
 
 
B. Orienteringspunkter 
 
1. Generelt serviceniveau 
OL orienterede om, at der har været afholdt møde med AIF Fodbold og Håndbold om 
deres årlige stævner samt den service Stadion leverer. Grundet besparelser både i 2010 
og 2011 ville det hidtidige høje serviceniveau ikke kunne opretholdes. Der arbejdes sam-
tidig sideløbende med at finde nye indtægtskilder, da der er risiko for yderligere bespa-
relser i Albertslund kommune  
 
OD appellerede til, at eventuelle nye besparelser ikke ville gå ud over Stadions åbnings-
tider, da de allerede følte dem noget trænge. 
 
2.    Idrætsrådet 
CBL gav en kort præsentation af Idrætsrådet samt dets arbejde.  
 
ML supplerede med, at han fandt Idrætsrådet meget vigtigt, da Idrætten derved er kom-
met ud af Kulturens skygge. ML nævnte også, at der var nye regler for medlemstilskud 
på vej. Stadion vender tilbage med retningslinjer. 
 
3     Idrætspolitik 
CBL fortalte, at Idrætsrådet er i gang med at udfærdige en ny Idrætspolitik for Alberts-
lund Kommune, og at arbejdet forventes klar en gang i 2012.  
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4     Græspleje / Kunstgræsbane00-19.00 
OL fortalte, at der vil blive lukket nogle fodboldbaner i Albertslund, som kun har været 
anvendt i ringe grad. Fokus vil fremover, i samarbejde med MTF, være på baner i HIC, 
BS72 og Stadion. 
 
Kunstgræsbanen forventes klar sidst i september. I den forbindelse er der nedsat en re-
ferencegruppe bestående af formændene fra HIC, BS72 og AIF. YA spurgte om mulig-
hed for at deltage, hvilket blev accepteret. 
 
5     Eventuelt 
ML spurgte til reparation af tag i hallerne og i særdeleshed i hal B, da de havde haft sto-
re problemer med vand på gulvene fra de utætte tage. Tennis, Badminton og Fodbold 
udtrykte ligeledes deres problemer med afvikling af både kampe og træning. OL vil gå 
videre med sagen. 
 
OD spurgte til muligheden for 6 badmintonbaner i hal A. CBL nævnte, at det både vil 
kræve en afhøvling af gulvet samt optagning og nedsætning af stolpeholdere i gulvet. 
Det forventes at være noget bekosteligt, men i første omgang vil CBL foretage en opmå-
ling, for at konstatere om det pladsmæssigt er muligt. 
 
OD var stærkt utilfreds med parkeringsforholdene på Stadions P-plads. Dels holdt biler 
ulovligt parkeret, parkeringsbåsene var meget utydeligt markeret og lyset var under al 
kritik. De øvrige foreninger var generelt enige.  
 
SEB spurgte til, hvordan det kunne være, at Tennis ikke kan være på Stadion på AIF 
Fodbold og Håndbold store stævneweekender. 
 
OL nævnte, at som det har været de sidste mange år, så har man af logistiske parke-
ringshensyn samt ens behandling af foreningerne på Stadion måtte indføre, at der ikke 
kan være andre brugere på Stadion end stævnernes deltagere. 
 
SEB spurgte til, om Tennis ikke blot kunne cykle til Stadion.  
 
PS fandt det meget underligt, at Tennis ikke kan respektere disse to årlige aflysninger. 
Både AIF Fodbold og FC Albertslund respekterer dem, og sikre via SBU, at de ikke kan 
anvende Stadion, hvilket de meget gerne vil. 
 
ML var meget undrende overfor Tennis’s ønske om, at de ikke kan tåle to aflysninger i 
løbet af et år. Håndbold må jævnligt acceptere, at de må aflyse deres træning bla. når 
Tennis har arrangementer i Stadions haller. 
 
CBL nævnte, at Stadion havde haft nogle uheldige aftaler med Tennis om, at de ikke 
kunne benytte banerne, da det efterfølgende kunne konstateres, at Tennis ikke overhold-
te disse aftaler og blot havde benyttet banerne alligevel. Det fandt CBL meget beklage-
ligt.  
 
OL nævnte, at siger man ja til at Tennis kan benytte Stadion, så må man i solidaritetens 
navn  også åbne for andre f.eks. Cricket, Badminton, Fodbold osv. OL appellerede derfor 
overfor Tennis, at de også måtte udvise solidaritet overfor andre brugere, og at det ikke 
kun var envejs. 
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SEB afsluttede med at sige, at hvis det ikke kunne være anderledes, så man det jo være 
sådan. 
 
Stadion vil overveje at sælge isposer i Caféen. 
 
 
 
 
Næste Brugerrådsmøde er tirsdag den 7. juni 2011 kl. 17.00.  
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