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1. Cafeén i Idrætscenteret
Mødet var indkaldt på baggrund af at Klubhuset har opsagt op forpagtningen. Vallenbæk
kommune har haft en god dialog og mange gode aktiviteter i Klubhuset. Håndbold, Fodbold
og Badminton samt Brugerrådet har sendt en mail til Center for Sundhed, Kultur og Fritid
som udtrykker bekymring om at Idrætscenteret kommer til at stå uden cafe i en periode da
det er et social samlingssted.
MK fortalte at det politisk er besluttet at udbyde cafeen igen – men på en ny måde sådan at
interesserede kan melde deres koncept og betingelser ind og der ud fra kan der forhandles
en kontrakt. Tidsplanen er lagt sådan at en ny forpagter tidligt kan være på plads 1. juni –
måske 1. maj. En ny forpagter må forvente at der bliver ombygning når den nye svømmehal
skal opføres og at caféen evt. bliver flyttet. Brugerrådet får en plads i samtaleudvalget.
På mødet blev der drøftet hvad der er vigtigt for foreninger når der skal vælges forpagter og
hvad der kan gøres i en periode uden forpagter. Brugerrådet havde følgende input:
Vigtigt for foreningerne:
• sund mad
• at cafeén er et samlingssted
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•
•
•
•
•
•

at det er en forpagter, der vil udvikle sammen med foreningerne
der skal være klare åbningstider for betjening
at caféen altid er åben – også når der ikke er betjening
at der er en kop kaffe – kan være kombination af forpagter og automater
at man selv må tage noget med når der er lukket
passe på med at favorisere nogle spisesteder frem for andre

Det blev også foreslået at der kan opsætte skilte med spisested for enderne af Idræts
Allé.
Input til en periode uden forpagter
•
•
•
•
•
•

Cafeén står åben
Foreninger kan selv sælge forplejning til kampe og arrangementer
Foreningerne kan bestille mad udefra
Foreningerne må låne cafeen, køkken og service. Skal selv vaske op og rydde op.
Aftales med lederen af Idrætscenteret.
Der opstilles automater med varme og kolde drikkevarer (minus øl) og muslibarer
Vigtigt at aftale kommunikationen- hvad må man. Center for Sundhed, Kultur og
Fritid skriver et udkast som drøftes på Brugerrådets møde den 11. februar. Herefter
sendes besked til Idrætscenterets brugere.

Idrætscenteret vil lave nogle mødepakker som kan bestilles til kursus osv.
Nogle borgere har booket Klubhuset til fest inden opsigelsen. De borgere kan leje lokalerne og
køkkenet. Der er således allerede nogle dage der er optaget.

NÆSTE BRUGERRÅDSMØDE ER DEN 11 FEBRUAR 2019 KL.18.30

2

