Brugerråd for Vallensbæk Idrætscenter
Referat:

Ref.: Thomas Brose

Vedr.

:

Brugerrådsmøde i Vallensbæk Idrætscenter

Tid

:

Tirsdag den 12 december 2017 kl. 18.00 i mødelokale 2

Sted

:

Vallensbæk Idrætscenter

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

Flemming Balling (FB)afbud
Ole Kristensen (OK)ok
Annette Belling (AB)afbud
Steen Pedersen (SP)afbud
Dennis Brandt (DB)afbud

Thomas Brose (TB),sekretær

1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Nyt fra Klubhuset
Der var ikke noget nyt fra Klubhuset.
3. Nyt fra Idrætscentre
Leder (TB) informerede om.

 God økonomi.
 Maling af omklædningsrum (144.000 kr. +moms.) er færdige.
 Indhentet tilbud på hegn på gl. kunst (ca. 200.000 kr.
+moms.) bliver lavet i foråret.
 Får nye mikrofoner/kabler i begge haller (44.000 kr. +moms.)
 Der bliver skiftet lysstofrør + nødbelysning i begge haller
mellem jul og nytår (44.300 kr. +moms)
 Vi syntes det går godt med vores adgangskontrol
 Godkendt skydebanen
 Godkendt brandeftersyn
Vi holder jule lukket mellem jul og nytår.

4. Hvad skal der ske med pokalerne?
 Der er taget en beslutning I VI39 om dette.
Jette eller Henning sender dette til os.

5. VI 39 Hovedforeningen har to emner til dagsordenen.
 Legeplads ved Idrætscentret (gymnastik)
 Forpladsen ved Idrætscentret vil vi rigtig gerne inddrage I
noget aktivitet. Det blev besluttet der skal laves Leg på streg,
VI39 vil gerne betale for dette.
Thomas skal tale med Østsjællandsberedskab om brandvejen,
ved forpladsen.
Da vi ikke helt ved hvad der kommer til at ske I forbindelse
med den nye svømmehal, vil det være tosset at lave noget vi
skal bruge for mange penge på liget pt.
 Renovering og rengøring på Pilehaveskolen.
 Hvem står for rengøringsniveau på skolen og hvor ofte bliver
det gjort?
Foreningerne som bruger faciliteterne på skolen syntes at
Hallen, tumlesalen og omklædningsrummene er beskidte.
Der blev spurgt til hvem som står for vedligeholdelse af
hallen.
Henning og Jette sender et skriv til Thomas, som tager det
med videre.
6. Eventuelt.
 Ikke noget til evt.

Næste mødedato: 6 februar 2018 kl.18.00

