
 
 
 
Referat af Brugergruppemøde  
Tirsdag, den 4. september 2007 
 
Deltagere: Ken K. Petersen, AIF Hovedbestyrelse (KP)  
 Jimmy Olsson, AIF Fodbold (JO) 
 Michael Løgstrup, AIF Håndbold (ML) 
 Bjarne Sørensen, AIF Tennis 
 Sim Krahl, Senior Idræt (SK) 

Lasse Langkjær, AIF Badminton (LL) 
Mursal Butt, AIF Cricket (MB)  

 Ole Lindholdt, Idrætsanlæggene (OL) 
 Carsten Boje Larsen, Idrætsanlæggene (CBL) 
 
Afbud: Ingen 
 
 
l. Sidste referat 
 
KP ønskede vedr. cafeen at få følgende citeret – ”KP tager stærkt afstand fra hentydningen om at frivillige 
ledere evt. kunne finde på at stjæle private effekter fra cafepersonalet, ej heller vil han personligt sammen-
lignes med gemene tyveknægte”. 
Stadion mener fortolkningen er helt ude af trit med referatets intention og ordlyd, som lyder – ”KP beklagede 
at det ikke var muligt for klubmedlemmer at komme i cafeens baglokale. Stadion mener baglokalet er cafe 
personalets ”pusterum”, hvor der samtidig også ligger mange private effekter fremme, som nødig skulle for-
svinde. 
De øvrige medlemmer af brugerrådet var enige i referatets ordlyd. 
 
2. Orientering fra Stadion 
 
Cafeens fremtid 
Cafeen kommer endnu engang på dagsordenen i kulturudvalget den 12.9 og efterfølgende bliver den endelige 
beslutning taget i kommunalbestyrelsen den 9.10. 
  
 
Brug af stadion haller 
Håndbold, fodbold og badmintons respektive forbund er alle 3 interesserede i at bruge vore haller til stævner. 
AIF hovedbestyrelse tager sagen op på det kommende hovedbestyrelsesmøde den 13.9. 
I den forbindelse overvejer stadion at føre statistik på brugen af haller i weekend og på fredage.  
 
Albertslund Cup 
Ved Albertslund Cup 2008 vil der kun være adgang på Stadion for deltagere m.v. af Albertslund Cup. Det vil 
sige, at tennis, cricket, badminton, senior idræt og fodbold ikke har mulighed for at afvikle træning og/eller 
kampe. Dog har fodbolds 1. senior adgang til kamp på opvisningsbanen. 
 
Huset ved tennisbanerne vil muligvis blive anvendt under cuppen af Håndbold. 
 
Det blev samtidig nævnt, at der bliver et problem omkring parkeringsforhold til stævnet i 2008, da Badesøen 
har åbent. 
 
 
 
 
 
 



Musikanlæg 
Der er udarbejdet en manual for brugen af Stadions lydanlæg. Manualen vil efterfølgende pr. mail blive 
fremsendt formændene samt være tilgængelig i Informationen. 
 
Anvendelse af anlægget er forbeholdt de respektive klubbers 1. seniorhold. Derudover kan klubberne anmo-
de CBL om brug af anlægget til arrangementer. 
 
 
KU´s anlægspulje 
Stadion har fra KU´s anlægspulje fået bevilget penge til læskure til opvisningsbanen, nye udendørs hånd-
boldmål samt boldskabe m.v. KP opfordrede til bedre udnyttelse af de eksisterende bure af brugerne samtidig 
med en generel opfordring til at rydde op. 
 
 
Vaskeordning 
Håndbold har ønsket at kunne benytte sig af Stadions vaskemaskiner. Der blev derfor orienteret om, at den 
ene vaskemaskine er defekt og har meget begrænset levetid. JO vil tale med Niki fra håndbold om køb af ny 
vaskemaskine.  
 
CBL nævnte, at en ugentlig vasketurnus skal udarbejdes, da også både Caféen og de blå mænd har behov for 
at vaske. Plan udarbejdes, når JO har talt med Niki, om fodbold skal vaske for håndbold. Samtidig vil brug af 
vaskemaskine m.v. fremover kræve, at brugerne henvender sig på kontoret for udlevering af poletter.  
 
 
5. Orientering fra foreningerne 
KP påpegede, at sekretariatet havde været anvendt af Aerobicstævnet i uge 36, og at der ikke var ryddet op 
efterfølgende. CBL beklagede dette, og vil fremover orientere KP ved brug af lokalet. Ved brug fjernes tele-
fon og oprydning foretages naturligvis efterfølgende. 
Der blev samtidig efterlyst sted for rygere, i stedet for som nu, i hoveddøren. 
 
Sparkemur og målmandsgrav blev kort nævnt af JO, som vil tage initiativ til indkaldelse af møde herom. 
 
SK nævnte at det vil være fornuftigt at sætte hjertestartere op på Stadion og Toftekærhallen.  
 
Øvrige forhold der blev fremlagt vil blive behandlet af CBL, som efterfølgende vil fremsende mail til respek-
tive formænd med svar/løsninger m.v. 
 
 
Fremtidig struktur for brugermøderne. 
Det var tydeligt at mærke, at flere af deltagerne fandt mødet for langt og havde således kun afsat 1½ time. 
 
Der synes også en vis irritation over, at brugerne skulle bruge tid på hver enkelt formands fremlæggelse af 
”sine” problemer/udfordringer. 
 
Vi foreslår derfor at ændre dagsordnen, så indholdet af mødet vil tage udgangspunkt i klubbernes fælles ud-
fordringer, og ikke at bruge så meget tid på ”hverdagsproblemer”. 
 
Vi vil derfor opfordre til, at ”hverdagsproblemer” enten mailes eller ringes til CBL på Car-
sten.Boje.Larsen@albertslund.dk , tlf. 43 64 69 65. CBL vil derefter indenfor en uge give feedback. 
 
Dette burde sikre, at fokus rettes mod nogle af de mere overordnede forhold, og at ”hverdagsproblemer” 
både løses hurtigere og løbende og ikke bruger al tiden på vores brugermøder.  
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Eventuelt 
Stadion opfordrede til skriftlig interesse fra AIF i forbindelse med den høringsfrist der er i september om-
kring idrætsfaciliteter. 
 
Stadion nævnte i samme forbindelse en indkaldelse til et møde omkring virksomhedsplaner 2008 for området 
og en drøftelse af et nej til idrætssamvirke. Du inviteres derfor til mødet som afholdes den 20. september kl. 
17.30 til 18.30 på Stadion.   
 
KP fik udleveret brev med antallet af billetter til Idrætslederfesten 2. november. Invitationer til de enkelte 
foreninger er i trykken. 
 
 
 
Næste møde 11. december kl. 17.30. Dagsorden udsendes.  
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