Brugerråd for Vallensbæk Idrætscenter
Referat:

Ref.: Thomas Brose

Vedr.

:

Brugerrådsmøde i Vallensbæk Idrætscenter

Tid

:

Mandag den 3 december 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)
Ole Kristensen (OK)
Annette Belling (AB) afbud
Claus Svanum (CS)
Rasmus Bigler (RB)

Thomas Brose (TB),

1. Bemærkninger til sidste referat.
Ingen bemærkninger.

2. Nyt fra Klubhuset.


Har ikke noget nyt.

3. Nyt fra Idrætscentret.
 Grundet stigende interesse og brug af vores kursuslokale,

har vi valgt at give det en restaurering. Der vil blive lavet noget el-arbejde,
maling af lokalet, ny projektor og lærred samt lyd.

 Der har været brand på en af vores fodboldbane. Det er aftalt med Vej og
Park at der skal noget nyt rullegræs på det område som har taget skade.
De skal også finde ud af om der er kommet noget forurening i jorden.
Vej og Park opretter det hele som en erstatningssag, hvis politiet skulle
finde synderen.

 Nina stopper i brugerrådet, hun er fyldt 18 år, og føler ikke hun kan ligge
den fornødne energi i brugerrådet.
Der skal findes en ny ung repræsentant til brugerrådet.

 Der bliver overført penge fra budget 2018 til budget 2019.

Idrætscentret vil gerne se om det skulle være mulighed for at etablere
Padeltennis bane ellers skal pengene hensættes til renovering af
gl.kunstgræsbane 2020.

 Rygter om lukning af cafeen (Klubhuset) i Idrætscentret.
• Vallensbæk Kommune har et rigtig godt samarbejde med cafeen.
Vallensbæk Kommune har stort fokus på, der er en cafe og et
samlingssted på Idrætscentret og er derfor i tæt dialog med
Klubhuset.

 Vi er i fuld gang med processen om ny svømmehal. Der er afholdt 3 møder
i styregruppen og der har været en studie tur til Jylland og se på
svømmehaller.

 Der er indkøbt nye 4 stk. nye minipode mål til kunstgræsbanerne og 4 stk. nye
minipode mål til fodbold på Pilehaveskolen. Alle badmintonnet er skiftet i alle
hallerne også på Pilehaveskolen.
4. Budget 2019 (OK)
Ole informerede om der ikke var blevet sat nogen penge af i budgettet til
tribuneprojekt på ny kunstgræsbane. Men til gengæld er der sat 1.7 mill. af til
renovering af den gl.kunstgræsbane år 2020.

5. Leg på streg? (JL)
 Det er på plads med projektet leg på streg hvordan det ser ud, det er besluttet det
bliver fuldført til maj.
6. Eventuelt.
 Brugerrådet vil gerne på det kraftigste advare mod at idrætscenteret står uden en
cafe i en kortere eller længere periode, som vi før har oplevet, dette går ud over
vores foreninger. Vi beder derfor kommunen om at forsøge at løse denne situation
således idrætscenteret IKKE kommer til at stå uden en cafe i løbet af 2019
 Der var masser af ros til personalet på idrætscentret fra foreningerne. De syntes der
er blevet en rigtig god service på Idrætscentret.
 VARK har gjort opmærksom på der bliver stillet ting foran døren i depotet. Vi vil følge
op på det og se hvad vi kan gøre.
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