
 
 
 
Referat af Brugergruppemøde  
Tirsdag, den 18. december 2007 
 
Deltagere: Jan Dalland, AIF Hovedbestyrelse (JD)  
 Eva Meldgaard, AIF Fodbold (EM) 
 Bjarne Sørensen, AIF Tennis (BS) 
 Sim Krahl, Senior Idræt (SK) 

Bjarke Eltard-Larsen, AIF Badminton (BEL) 
Mursal Butt, AIF Cricket (MB) 
Michael Løgstrup, AIF Håndbold (ML)  

 Ole Lindholdt, Idrætsanlæggene (OL) 
 Carsten Boje Larsen, Idrætsanlæggene (CBL) 
 
Afbud: Ingen 
 
 
 
0. Sidste referat 
 
BS gav udtryk for, at tennisbaner og hus ved tennis ikke skal lukkes i forbindelse med f.eks. Albertslund 
Cup. OL forklarede, at årsagen var, at Håndbold løbende fornyer deres meget store stævne, og kan få brug 
for faciliteterne. JD gjorde opmærksom på, at Stadion skulle gøre dette i samarbejde med Tennis. ML var 
enig i, at brug af tennisfaciliteterne kunne være en spændende fornyelse for håndboldstævnet, og at Tennis 
måske kunne være en del af denne fornyelse i form af samarbejde om brugen af f.eks. banerne. 
 
1. Caféens fremtid 
 
CBL orienterede om, at Kommunalbestyrelsen har givet en ekstrabevilling på kr. 300.000. Pengene skal gå 
til en ny Caféleder samt økologiske fødevarer. Stillingen vil blive opslået som en fuldtidsstilling og kan ses i 
avisen den 6. og 13. januar. Der lægges stor vægt på, at Cafélederen er serviceminded. 
 
2. Åbningstider 2008 
 
SK ønskede, at Stadion skulle have åbent den 1. maj, 6. juni, 1. august 2008 og 2. januar 2009. OL forklare-
de, at der var lukket på linie med resten af kommunen. (Omkring den manglende beskrivelse af perioden 1. 
til 3. august skal Stadion beklage, at disse tre dage - fredag, lørdag og søndag – er glemt optaget i sommer-
ferieperioden, hvor der er lukket. Fejljusteret åbne/lukkeoversigt vedlægges.). JD, ML og BEL gav alle ud-
tryk for, at de var tilfreds med Stadions planlagte lukke/åbningstider for 2008, da der ikke var lagt op til for-
andringer i forhold til 2007 samt den service der tidligere var ydet, hvilket både OL og CBL bekræftede. 
 
Samtidig gav brugerne udtryk for, at de fandt, at serviceniveauet i 2007 var højnet betydeligt, og at ”småpro-
blemer” der havde været, hurtigt var blevet løst.   
 
OL anbefalede Senioridræt, at flytte fredagsaktiviteten den 1. maj og den 6. juni til f.eks. Toftekærhallen 
eller andet brugbart sted i kommunen. SK afslog tilbuddet, da aktiviteten skulle være på Stadion.  
 
CBL foreslog derfor, at Senioridræt ændrede de i 2008 to lukkede fredage til at foregå om mandagen eller en 
anden dag i løbet af ugen i henholdsvis vinter- og efterårsferien på Stadion.. SK ønskede ikke at gøre brug af 
tilbuddet 
 
3. Fordeling af tider, uorganiseret idræt, banefordeling  
 
Ol minde om, at man skulle huske at søge om haltider. 
 



OL orienterede om, at kommunen vil give plads til uorganiseret idræt bl.a. på Stadion på bekostning af nu-
værende brugere. Alle brugere var enige om, at dette var ganske utilfredsstillende, at foreningsbetalende 
brugere skal have mindre tid på Stadion og der var enighed om, at alle skulle gøre en indsats på at forklare 
det politiske system dette. 
 
Omkring banefordeling (græsbanerne) vil CBL indkalde Fodbold til møde omkring dette. 
 
4. Albertslund/Glostrup håndbold (AGH), indendørstider 2008/10 
 
Ol fortalte, at det politisk er besluttet, at AGH fremover skal tildeles haltid. ML fortalte at det umiddelbart 
ikke vil påvirke andre brugergrupper, men næsten vil kunne holdes indenfor de nuværende tildelte håndbold 
haltider. 
 
5. KRAM 
 
OL orienterede om, at der kunne søges penge i KRAM (kost, rygning, alkohol, motion) til arrangementer, 
specielt i april. Ansøgningsfrist er uvist, men er formentlig 1. februar og skal sendes til Oliver Vanges.  
 
6. Oplæg til mødekalender 
 
Møderække blev taget til efterretning 
 

• Tirsdag den 18. marts, 17. juni, 23. september og 16. december 
 
7. Eventuelt 
 
Der var enighed om, at den nye type dagsorden var vejen frem. 
 
 
ref:Carsten Boje Larsen 
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