Brugerråd for Vallensbæk Idrætscenter
Referat:

Ref.: Thomas Brose

Vedr.

:

Brugerrådsmøde i Vallensbæk Idrætscenter

Tid

:

Mandag den 28 maj 2018 kl. 19.00 i kursuslokalet.

Sted

:

Vallensbæk Idrætscenter

Deltagere:

Ninna Sørup (NS) ok
Paul Erik Sørensen (PS)ok
John Sørensen (JS) ok
Ole Kristensen (OK) ok
Henning Boe (HB) ok
Annette Belling (AB) ok
Marianne Friis-Mikkelsen (MF) ok Claus Svanum (CS) ok
Jette Lundgaard (JL)ok
Rasmus Bigler (RB) ok

Thomas Brose (TB),sekretær

1. Bemærkninger til sidste referat.
ingen bemærkninger
2. Nyt fra klubhuset.
Ikke noget nyt fra klubhuset.
3. Nyt fra Idrætscentret.
• Lade station til mobiltelefoner (kunne dette være interessant for
VI39 at sælge reklamepladsen) Vi har lade station på prøve som
kan finansieres via reklamer på en skærm, (TB) forslår foreningerne
sælger reklamepladsen på den. Alternativt kan firmaet som har lade
stationen sælge pladsen og det vil så være en nul løsning.
• Ny lov om beskyttelse af persondata (personalet er blevet oplyst om
reglerne)
• Idrætscentret holder sommerferielukket I juli, men hvis der er
foreninger som ønsker adgang til idrætscentret er det naturligvis
muligt efter aftale.

4. leg på streg, beredskabet?
• Vi har fået en plan over området på for pladsen fra beredskabet, så
nu ved vi hvor der kan laves leg på streg eller anden aktivitet.
• Vi skal tage en snak med Kasper om leg på streg, (JL) tager kontakt
til Kasper.
• (JS) stiller i første omgang nogle blomsterkummer op, så der ikke
kan kørers hen i området.
5. Mulighedskatalog.
• (OK) sender oplæg til CØI
o Ny kunstgræsbane
o Tribune til ny kunst.
6. Tanker vedr. den nye svømmehal?
• Hvad er der gjort af tanker med ny svømmehal
(JL) fortæller at man vil tage det op I VI39.
(MF) har informeret om der bliver nedsat styregrupper I kommunen
med hørring.
7. Udtagelser om ansøgning om cricket som inde sport?
• Brugerrådet har fået en henvendelse fra CSF med følgende:
Vi skal bruge en udtalelse fra Brugerbestyrelsen omkring cricket som indesport.
Fakta ifølge ansøger er:
- Cricket som indesport er godkendt af Cricket forbundet (der er endda indendørsturneringer)
- Cricket indendørs benytter en anden type bold, så inventar ikke er udsat.
En eventuel Vallensbæk Cricket forening skal altid godkendes af Folkeoplysningsudvalget, så
brugerbestyrelsen skal ikke forholde sig til om de er hjemmehørende. Det gør
Folkeoplysningsudvalget. Det skal også være en objektiv vurdering og ikke en debat om der er ledige
tider. Det er en ren udtalelse ift. at tillade/anerkende cricket som en indesport- der hermed kan
ansøge om plads i Idrætscenteret. Helt konkret kan jeg fortælle at den evt. kommende cricket
forening er meget fleksibel ift. tider. Flink fyr. Grunden til de ikke bare kan oprette en forening i eks.
Albertslund, som har et cricket anlæg skyldes, at Dansk Cricket Forbund, som de ønsker at være
medlem af, kun optager én forening pr. kommune. De ønsker at være mere seriøse omkring deres
sport end han oplever de kan i nuværende forening i Albertslund. Desuden har de medlemmer fra
Vallensbæk.
Et samlet brugerråd var enige om, hvis cricket ikke er en udendørs sport
vi har i Vallensbæk kommunen, så skal den heller ikke være en
indendørsport vi skal have.

8. ”flere klubber” – regler – folkeoplysningsrådet?
• (JS) og (HB) tager det med videre til folkeoplysningsrådet og de
kommer tilbage med nogle input fra folkeoplysningsrådet.
9. Eventuelt.
•

(AB) har stillet et spørgsmål om granulat på kunstbannere.
Er det farligt for miljøet og er det noget vi skal have en holdning til.

•

(MF) spørger til om der skal samaritter til Skoda cup. (JS) siger der
ikke er nogen krav. Vi anbefaler fodbold tager en snak med DBU om
krav.

Næste mødedato: mandag den24/9 kl.19.00

