Brugerråd for Vallensbæk Idrætscenter
Referat:

Ref.: Thomas Brose

Vedr.

:

Brugerrådsmøde i Vallensbæk Idrætscenter

Tid

:

Mandag den 11 februar kl. 19.00 i mødelokale 2.

Sted

:

Vallensbæk Idrætscenter

Deltagere:
John Sørensen (JS)
Henning Boe (HB)
Marianne Friis-Mikkelsen (MF)
Jette Lundgaard (JL)

Paul Erik Sørensen (PS)
Ole Kristensen (OK)
Annette Belling (AB) afbud
Claus Svanum (CS) afbud
Rasmus Bigler (RB)

Thomas Brose (TB),

1. Bemærkninger til sidste referat.
Ingen bemærkninger.

2. Forpagtning af cafe i Idrætscentret.


Valg af 2 repræsentanter til ansættelsesudvalget, som holder
ansættelsessamtaler den 11 marts 2019 kl.17.00.
• Jette Lundgaard
• Ole Kristensen



Bemærkninger/aftaler vedrørende brug af cafelokaler, så længe der ikke er
en ny forpagter. (vedlagt dokument)

3. Nyt fra Idrætscentret.
 Der er stigende tilgang til de små årgange i Håndbold, så der er indkøbt 2

stk. minihåndboldmål, så vi nu har 8 stk. og kan lave 4 minihåndboldbaner
i de to haller.

 En fra personalegruppen har fået plejeorlov, vi har Kim Sørensen
inde som vikar.
 Franz stopper som seniorjob den 20 juli, da han skal på efterløn. Vi
har ansat Kim Sørensen i Midlertidig stilling i et år. Da Idrætscentret

har brug for at finde ud af, hvilken profil der skal bruges i den
stilling.
 Idrætscentret er stadigvæk i gang med at undersøge om
mulighederne for padelbaner og har talt med Tennisklubben om
dette. Tennisklubben er indforstået med vi nedlægger bane 1&2, for
at lave padelbaner og en tennisbane med kunstgræs på.
4. Nyt om Svømmehal.
 Styregruppen skal på studietur til nogle svømmehaller på Sjælland
for at få inspiration den 14/2 2019.
 Brugerrådet ønsker at blive inddraget i processen, når vi når videre i
svømmehals projektet. De vil gerne give input/ønsker til faciliteter i
svømmehallen (fitness, omklædning, indgangsparti, osv.)
5. Eventuelt.
 Brugerrådet mener man bør ændre den unge under 18 til under 25
år. Det er rigtigt svært at rekrutterer unge under 18 år.
 Planlæggelse af møder 2019.
• 3 juni (forslag til mulighedskatalog 6/6)
• 23 september (Hørringsvar til budget 25/9)
• 16 december
NÆSTE MØDE DEN 3 juni 2019 KL.19.00

