Brugerråd for Vallensbæk Idrætscenter
Referat:

Ref.: Merete Kieme

Vedr.

:

Brugerrådsmøde i Vallensbæk Idrætscenter

Tid

:

Mandag den 24 september 2018 kl. 19.00 i mødelokale 2.

Sted

:

Vallensbæk Idrætscenter

Deltagere:

Ninna Sørup (NS) afbud
John Sørensen (JS)
Henning Boe (HB)
Marianne Friis-Mikkelsen (MF)
Jette Lundgaard (JL)

Paul Erik Sørensen (PS) afbud Thomas Brose (TB), afbud
Ole Kristensen (OK)
Merete Kieme (MK)
Annette Belling (AB) afbud
Claus Svanum (CS) afbud
Rasmus Bigler (RB) afbud

1. Bemærkninger til sidste referat.
Ingen bemærkninger.

2. Nyt fra Klubhuset.

Klubhuset havde meldt afbud på grund af arrangement.

3. Nyt fra Idrætscentret.
 Vi har malet vores den lange omklædningsgang i sommerferien.
 Efter en periode hvor vi har været nødsaget til at have lukket vores

græsbaner på grund af tørke, er der nu kommet lidt gang i græsset igen.
Der er boldbaner der stadigvæk er hårdt præget af tørken og skal
renoveres. Vej og Park vurderer at disse baner ikke åbnes foreløbigt.
P.t er der åbnet følgende baner: 5 stk. 3 mand baner,
5 stk. 5 mands baner og 4 stk. 8 mands baner som der kan spilles på.

 Vi har en langtidssygemelding på Idrætscentret, så vi har ansat Kim
Sørensen i et 4 mdr. vikariat.

4. Hørring til budget 2019.

I det udsendte budget er der afsat penge til udskiftning af kunststofgræsbane i
2020, flere penge til Svømmehal og nem elektronisk adgang for bl.a.
fritidsbrugerne til Egholmskolen og Vallensbæk Skole.

Brugerrådet besluttede ikke at afgive høringssvar. Merete meddeler dette til
Center for økonomi.

5. Leg på streg? (JL, JS).

Jette og John har sammen med Thomas, Idrætskonsulent Kasper og medarbejder
fra Lundbækvej holdt møde om hvordan arealet foran Idrætscenteret kan
inspirere mere til leg og bevægelse. Det bliver en kombination af leg på streg og
koordinationsøvelser, der kan bruges til træning. Det endelige oplæg er ikke
færdigt. Der skal indkaldes til nyt møde. Merete taler med Kasper om proces.

6. ”Flere klubber” – regler – folkeoplysningsrådet? (JS, HB)

Brugerrådet drøftede det stigende antal fodboldklubber. John og Henning fortalte
at Folkeoplysningsudvalget har besluttet ansøgningsprocedurer og
godkendelseskriterier af nye foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven.

7. Eventuelt.

Næste mødedato: mandag den 3/12 kl.19.00 mødelokale 2.

