Brugerråd for Vallensbæk Idrætscenter
Referat:

Ref.: Thomas Brose

Vedr.

:

Brugerrådsmøde i Vallensbæk Idrætscenter

Tid

:

Tirsdag den 21 marts 2017 kl. 18.00 i mødelokale 2

Sted

:

Vallensbæk Idrætscenter

Deltagere:
Mads Hansen (MH)Kom ikke
John Sørensen (JS)
Henning Boe (HB)
Marianne Friis-Mikkelsen (MF)
Jette Lundgaard (JL)

Flemming Balling (FB)
Ole Kristensen (OK)
Annette Belling (AB)Afbud
Steen Pedersen (SP)Afbud
Dennis Brandt (DB)Kom ikke

Thomas Brose (TB),sekretær

Møde blev startet med 1 minuts stilhed til ære for Michael Jørgensen som
desværre gik bort i december.
Dennis Brandt som var stedfortræder for øvrige brugere af idrætscentret, er
kommet ind i brugerrådet i stedet for Michael Jørgensen.
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Nyt fra Klubhuset
Per fra klubhuset fortæller.
 Cafeen har haft udfordringer med at finde ny kok, da gammel kok
stoppede fra dag til dag. Der er ansat ny kok pr.15 marts 2017.
Cafeen har haft udfordringer med de aftaler som tidligere kok har lavet,
men forsøger at få styr på det.
Ellers syntes de det går godt og de får mere og mere at lave.
3. Nyt fra Idrætscentre
Leder (TB) informerede om.
 Præsentere ny Idrætskonsulent (Kasper Krøll)
Kasper fortalte brugerrådet lidt om sig selv og de tanker han gør sig som
idrætskonsulent i Vallensbæk.



Personale idrætsanlæg.
 Det går godt med ny medarbejde (Philip).
Philip er kommet godt i gang med vores infoskærme og andre
tekniske programmer.
 (TB) syntes der er en masse gode kommentar fra brugere, som
syntes der er god service på anlægget og at brugerne kan mærke
en forskel fra tidligere.



Arrangementer.
 Der har været en masse arrangementer
o Agility
o Vestegens gymnastik
o Katte udstilling



Budget.
 Der er en Elmåler ved ny kunstbane, som aldrig har været tilmeldt
El-selskab, der er brugt 28373kWh timer som ikke er faktureret.
(TB) har talt med Radius om problemet og påpeget at fejlen ligger
hos DONG og tidligere leder på idrætscentret, da DONG har skrevet
gammelt Aftagernummer på ny Elmåler. Så vi afventer hvad der
sker yderligere.



Forpagtning.
 TB syntes det lidt for ofte at cafeen åbner senere eller lukker for at
handle, dette er ikke tilfredsstillende for brugerne.
 Der har være en meget uheldig sag mellem forpagter og dem som
holdte katte udstilling, hvor forpagter ikke havde styr på hvad der
var bestilt, pga. kok var stoppet.



Vigtige datoer.
 Svar angående mulighedskatalog tidfrist 8 juni 2017
 Høringssvar budget 21 – 27 september 2017.

4. Åbningstider / Adgangskontrol
 Der er problemer med adgangskontrol systemet. Alt er installeret og
klart, men vi har problemer med at få adgang til systemet via IT. Vi
håber snart problemet er løst.
 Vi starter selvbetjening op den 3 april 2017.

5. Rummet ude ved pokalerne (endelig udformning), mødelokale 3
benyttes det af foreningerne ude for åbningstid)
 Vi39 (FB) og (JL) laver et udvalg og får lavet en plan for fordeling af
skabe og pokaler.
 Mødelokale 3 benyttes, men mødelokale 1 & 2 bruges lige så meget
til hygge når cafeen er lukket kl.21.00.
6. Opdatering af Idrætscentrets hjemmeside
 Vi har fået adgang til at opdatere Idrætscentrets hjemmesiden på
kommunens hjemmeside, det er Philip som står for dette.
7. Nyt om bookingsystem (fungere det?).
 (TB) syntes der er gode tilbagemeldinger fra brugerne på, brug af
bookingsystemet.
(JL) syntes man som forening bruger meget tid på
bookingsystemet.
8. Opgaveprioriteringsliste
 Det blev aftalt at Listen skal opdateres næste gang vi mødes og at
brugerrådet skal tænke over hvad der egentlig skal stå på den liste.
9. Brugerrådets opgave.
 Der blev talt om hvad brugerrådets opgave var. Formålet er at
medvirke til dialog og samarbejde mellem de forskellige parter i
idrætscentret. Arbejdet i brugerrådet skal sikre brugerne viden om
idrætscentrets tilbud, drift og udvikling og mulighed for at komme
med ideer, forslag og lignende. Og brugerrådet skal sammen med
idrætscentrets leder søge at skabe de bedste betingelser for alle
brugere af idrætscentret.
10.

Eventuelt.
 Der var ikke noget til eventuelt.

Næste mødedato: 06-06-2017. kl. 18.30

