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Forum: Brugerrådsmøde 
Tid: 8. september 2011, kl. 17.00 
Sted: Stadion 

Deltagere: Ole Damgaard, Badminton (OD), Sven Erik Borch, Tennis (SEB), Mursal 
Butt, Cricket (MB), Sim Krahl, Senior Idræt (SK), Julie Bolø Sørensen Ho-
vedforeningen (JBS), Carsten Boje Larsen, Albertslund Stadion (CBL) og 
Ole Lindholdt, Albertslund Stadion (OLI) 
 

Afbud: Michael Løgstrup, Håndbold (ML), Yasin Avci, FC Albertslund (YA), Jan 
Dalland, AIF Fodbold (JD) 

Fraværende: 
 
Referent: 

 
 
Carsten Boje Larsen 

 
 
 
A. Beslutningspunkter 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  
Referat og dagsorden blev godkendt. 
 
JBS nævnte, at Hovedbestyrelsens holdning er, at der ved Håndbold og Fodbolds store 
stævner, kan spilles tennis, under forudsætning af at tennisspillerne cykler til Stadion. 
OL kommenterede, at dette vil blive taget med i betragtning, når åbningstider for 2012 
planlægges. 
 
CBL nævnte, at elektrikeren er bestilt til udskiftning af spoler i lysarmaturer i hallerne.   
 
OD foreslog, at de enkelte afdelinger kommenterede referatet til Stadion. Dette blev ved-
taget ved mangler. 
 
CBL oplyste, at pris for trådløst internet koster kr. 15.000 til Tennishuset og anbefalede, 
at det blev tænkt ind i AIF klubhus.  
 
 
B. Orienteringspunkter 
 
0.     Besparelser i Albertslund Kommune 
 
OL orienterede om, at Albertslund Kommune udfærdiger et sparekatalog på 40 mio. kr. 
til pr. 1. marts 2012, som en sikkerhedsventil ifm. Økonomien 2013. Det vides ikke, hvil-
ken betydning det evt. vil få for Stadion. 
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1. AIF Klubhus 
OL orienterede om, at der skal foretages en udvidelse af huset ved tennisbanerne til et 
klubhus for AIF. OL anerkendte Hovedbestyrelsens arbejde og appellerede til, at der i 
den kommende proces bliver taget hensyn til AIF Tennis’ situation. 
 
JBS fortalte, at hun havde været til møde med Borgmesteren samt Kultur- og Fritidsfor-
valtningens direktør, og at de havde lyttet meget til Hovedbestyrelsens ønsker. 
 
CBL nævnte, at der er risiko for, at et nyt klubhus vil påvirke Stadion Caféens økonomi 
negativt, og at der skal findes nogle løsninger herfor. 
 
2.    Stadion Caféen 
CBL gav nogle eksempler på hvordan økonomien hænger sammen i Cafeen, og at øko-
nomien i Caféen ganske enkelt er stram.  
 
OD nævnte, at maden var blevet bedre og efterlyste samtidig, at der igen var en uge 
menu.  
 
JBS forslog målrettede slagtilbud til brugerne.  
 
OL foreslog en generel prisnedsættelse som et forsøg på øget salg, men alle var enige 
om, at det ikke var et prisspørgsmål, men service og præsentation af maden generelt.  
 
Der var også forslag om, at Caféen skulle have en egen hjemmeside.  
 
3     Uvejr – hvad gør vi?  
 
Udsat til næste møde 
 
4     Kunstgræsbane 
OL fortalte, at projektet omkring kunstgræsbanen stadig forløber planmæssigt. 
 
5     Fodboldgolf  
 
Udsat til næste møde 
 
6     Eventuelt   
 
SEB gav udtryk for, at han var ærgerlig over, at AIF er gået ind i sagen om Tennishuset, 
og at Tennis ikke var blevet inddraget i sagen.  
 
JBS nævnte, at kun hun selv var indbudt til møde med Borgmesteren samt Kultur- og 
Fritidsforvaltningens direktør, men tilbød samtidig at deltage i det kommende bestyrel-
sesmøde i Tennis, hvilket SEB takkede ja til.  
 
OD spurgte om, hvem der skal sætte badmintonnet op. CBL nævnte, at det var en Sta-
dionopgave, men at den megen udendørsaktivitet (græsklipning og kridtning) havde 
gjort, at det var blevet nedprioriteret. Det vil nu igen blive opprioriteret.  
 
OD spurgte også om fjernelse af harpiks på gulvene. CBL nævnte, at det var samme år-
sag som med nettene, og at det vil blive opprioriteret. 
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Endelig spurgte OD til tape på gulvene. CBL appellerede til OD om at nævne dette for 
Håndbold, da det ikke er en Stadionopgave, at rydde op efter brugerne. 
 
Der er Ungdoms- og Idrætslederfest den 11.11.11 
 
 
Næste Brugerrådsmøde er torsdag den 8. december  2011 kl. 17.00.  
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