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Forum: Brugerrådsmøde 
Tid: 21. oktober 2008, kl. 17.30 
Sted: Stadion 

Deltagere: Per Sørensen, Fodbold (PS) Jan Dalland, Hovedafdelingen (JD), Bjarne Sø-
rensen, Tennis (BS) Lasse Langkjær, Badminton (LL) Michael Løgstrup, 
Håndbold (ML) Mursal Butt, Cricket (MB) Carsten Boje Larsen, Idrætsan-
læggene (CBL) og Ole Lindholdt, Idrætsanlæggene (OLI) 

Afbud: Sim Krahl, Senior idræt 
Referent: Ole Lindholdt 

A. Beslutningspunkter 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
 
B. Orienteringspunkter 
 
 
1. Café nyt: 
CBL orienterede om ansøgningen til Tuborgfondet, hvor vi fik kr. 48.000,- til trådløst net-
værk i café-området samt til konferencelokalet. Derudover opsættes PC med direkte for-
bindelse til internettet. Der indkøbes ligeledes en del pulsure til brug for foreninger, sko-
ler samt uorganiserede idrætsudøvere. Pulsurene kan sættes direkte i PC’en, hvorved 
man kan få udskrevet sine ”værdier” ud på en plan. Den praktiske bruger/låneordning 
ses der på pt. Stadion forventer at være klar i det tidlige forår 2009. 
CBL orienterede om den kommende udendørsterrasse. 
 
2. Skov-fitness: 
CBL fremlagde idé til løberute på Stadion indeholdende forhindringer. Foreningerne var 
meget interesserede, ligesom de godt kunne se udnyttelsesmuligheden for skoler, insti-
tutioner samt øvrige motionister. Der blev talt om at der både kunne være en kort samt 
en lidt længere rute (2½ km). Ruten ville sammen med udlån af pulsure give en ny og 
spændende form for motion på alle niveauer. 
 
3. Adm. Fællesskaber: 
OLI orienterede om tankerne bag de administrative fællesskaber samt de nye område-
bevillingers princip. Samtidig blev der orienteret om Mogens Hemmingsens stop den 
31/3 2009 og Oliver Vanges stop den 1/12 2008. 
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4. Miljø: 
Oli orienterede om taker omkring yderligere affaldsordning. Gruppen foreslog at se på 
serveringsmaterialet i caféen, hvorvidt det eventuelt kunne gøres mere miljørigtigt. 
 
5. Lys på Stadionstien: 
Det er lovet, at der er sat lys op i starten af november 2008. 
 
6. Eventuelt (klubnyt): 
Der blev talt om den nye form for møderne, hvor vi taler om de ”større” linier i forskel til 
tidligere, hvor vi også drøftede dagligdags ”småting”. Gruppen syntes den nye form er 
god, også fordi, at dagligproblemer løses her og nu. 
 
JD fortalte kort om det nye AG, hvor bestyrelserne har workshop på søndag. 
 
BS spurgte om det var tænkt på, at skolerne ved deres sammenlægning udnyttede hal-
lerne mindre, og om det eventuelt gav nye muligheder for tennis. CBL/OLI ser på sagen. 
 
LL havde gerne set de nye koder tidligere udsendt. CBL var helt enig. 
 
ML spurgte om muligheden for hårtørrere i omklædningsrum. CBL/OLI ser på sagen. 
ML orienterede ligeledes om at bruserne var lidt tilkalkede. 
 
JD efterspurgte muligheden for at benytte Stadion udenfor den normale åbningstid.  
ML havde samme behov. CBL/OLI er ikke særlig optimistiske. Det kræver stor disciplin 
fra alle, samt en større alarm renovering og den del nyt håndværksarbejde. 
 
CBL sluttede mødet med en konkret sag omkring udnyttelse af Toftekærhallen til bold-
spil. Toftekærhallen er ikke til boldspil, men Stadion ser på sagen. JD bad Stadion un-
dersøge Birkelund 9-11.30 om lørdagen, da det ville løse problemet. 
 
CBL orienterede til slut om en øget fokus fra Stadion på brug af indendørshaller, da der 
er brug for kapaciteten. 
 
Næste Brugerrådsmøde er tirsdag den 16. december kl. 17.30. 
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